تِ ًام خذا
فراخوان نخستین جشنواره پادکست سبس
الف -مقذمه
ساسهاى سیوا هٌظز ٍ فضای سثش شْزداری شیزاس طی ایي فزاخَاى اس شْزًٍذاى عالقِ هٌذ تِ فضای سثش شْزی شیزاس،
تزای شزکت در رٍیذاد سیست هحیطی "ًخستیي جشٌَارُ پادکست سثش" کِ در آتاى هاُ  0011تزگشار هیشَد،
دعَت تِعول هیآٍرد .پادکست بٍ عىًان یک بخش وًپا در قصٍگًیی ،فرصتی تازٌ برای آن دستٍ از عالقٍمىذان بٍ
قصٍگًیی است کٍ میخًاَىذ از طریق ابسارَای وًیه بٍ تريیج ایه َىر بپردازوذ .پادکست َمان ريایت قصٍ یا خًاوش
دقیق ،ريان ي پر احساس متًن ادبی یا داستان َای وًشتٍ شذٌ تًسط خًد شخص یا دیگر شعرا در قالب یک فایل صًتی
است .در ایي رٍیذاد ها تزآًین تا تا پزرًگ کزدى ًقش هشارکت ّای هزدهی ،تا تکیِ تز ًقش تأثیزگذار،گام ّایی
ارسشوٌذ در ًگْذاری اس فضای سثش شیزاس تزدارین.
ب -خالصه طرح
خالصِ ایي طزح چٌیي است کِ شْزًٍذاى عشیش صزفاً شیزاسی اس هتَى ادتی ًَشتِ شذُ تَسط خَد یا سایز هتَى
ًَشتِ شذُ تَسط سایز شعزا یا ادتا در قالة شعزً ،ثز یا ًظن ٍ یا دلٌَشتِ پادکست ّایی تْیِ ٍ جْت شزکت در ایي
رٍیذاد تِ ساهاًِ ثثت فزاخَاى هَجَد در ٍب سایت ساسهاى سیوا ،هٌظز ٍ فضای سثش شْزی شْزداری شیزاس تِ
آدرس سیز ارسال ًوایٌذ:
https://landscape.shiraz.ir
ج -شرایط شرکت در رویذاد


شزکت تزای تواهی شْزًٍذاى شیزاسی ٍ در توام گزٍُ ّای سٌی هوکي ٍ شزکت در ایي رٍیذاد تِ صَرت رایگاى
هی تاشذ.



ایي رٍیذاد صزفاً جْت شْزًٍذاى شیزاسی تَدُ ٍ پادکست ّایی ارایِ شذُ ًیش صزفاً هی تایست تَسط شْزًٍذاى
ساکي در شْز شیزاس تْیِ گزدًذ.
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ّز شزکتکٌٌذُ هیتَاًذ تٌْا یک اثز را در ایي رٍیذاد شزکت دّذ.



پادکست ّای ارایِ شذُ هی تایست در قالة  ٍ MP3تِ صَرت فایل سیپ شذُ تارگشاری شَد.



حذاکثز تعذاد پادکستّای تَسط ّز شْزًٍذ،دٍ پادکست هی تاشذ کِ هی تایست در تخش هزتَطِ در ٍب سایت
ساسهاى تارگذاری گزدد.



پادکست ارسالی صزفاً تایذ هختص ایي رٍیذاد تْیِ شذُ تاشٌذ.



هحذٍدیتی اس ًظز ًَع اتشار رکَرد پادکست (دٍرتیي هَتایل ،دٍرتیي عکاسی ٍٍ )...جَد ًذارد.



حذاکثز حجن پادکست ارسالی اس اثز هَرد ًظز هی تایست  5هگا تایت تاشذ.
د -جوایس



تِ تزگشیذگاى ایي رٍیذاد فزٌّگی تِ رسن یادتَد ٍ قذرداًی لَح تقذیز ٍ ّذیِ اّذاء خَاّذ شذ.
ه -زمان و نحوه ارسال آثار



هْلت ارسال پادکستّا ،تا پایاى ٍقت اداری 31آتاى  0011هیتاشذ.



عالقوٌذاى هیتَاًٌذ آثار خَد را صزفااس طزیق ٍتسایت  www.landscape.shiraz.irارسال ًوایٌذ .تِ ّیچ
عٌَاى اثزی تِ صَرت حضَری تحَیل گزفتِ ًوی شَد.
و -دبیرخانه جشنواره :
هیذاى هطْزی ،ساسهاى سیوا ،هٌظز ٍ فضای سثش شْزی شْزداری شیزاس ،رٍاتط عوَهی ساسهاى
تلفي تواس37030483 -37030481
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