جشنواره عکس منظر پاییسی فضای سبس شیراز
الف :مقدمه
پبییض صیجب ٍ قبة عکغ ّبی ثی ثذیلؾ ّشؿْشًٍذی سا دعَت ثِ حضَس دس ؿْش هیکٌذ.تشکیت ثی ثذیل سًگ ّب دس
طجیعتَّ ،ای اثشی ٍ ثبساًی ،دسخـؾ ًَس خَسؿیذ ٍ ّضاساى هَّجت دیگش دس ایي فصل ،تصبٍیش ٍ قبة عکغ ّبی
هجزٍة کٌٌذُ ای سا خلق هیکٌذ .ػبصهبى ػیوب ،هٌظش ٍ فضبی ػجض ؿْشی ؿْشداسی ؿیشاص دس ساػتبی جلت هـبسکت
ّبی هشدهی ٍ ایجبد فضبی تعبهلی ثب ٌّشهٌذاى ٍ ٌّشدٍػتبى ،اقذام ثِ ثشگضاسی دومین جشنواره عکس منظر
پاییسی ًوَدُ تب هَقعیت هٌبػجی سا ثشای ؿْشًٍذاى عالقِ هٌذ ثِ عکبػی دس ایي فصل فشاّن کٌذ تب اص جزاثیت ّب ٍ
صیجبییّبی ثی ًظیش ایي فصل اػتفبدُ کٌٌذ.
ب :خالصه طرح
خالصِ ایي طشح چٌیي اػت کِ ؿْشًٍذاى عضیض صشفبً ؿیشاصی اص طجیعت صیجبی پبییضی ؿْش ؿیشاص ،عکؼْبیی تْیِ ٍ
جْت ؿشکت دس ایي سٍیذاد ثِ ػبهبًِ ثجت فشاخَاى هَجَد دس ٍة ػبیت ػبصهبى ػیوب ،هٌظش ٍ فضبی ػجض ؿْشی
ؿْشداسی ؿیشاص ثِ آدسع صیش اسػبل ًوبیٌذ:

https://landscape.shiraz.ir

ج :شرایط شرکت در جشنواره :


ؿشکت کٌٌذگبى تب پبیبى آرس هبُ  0011فشصت داسًذ عکغ ّبی خَد سا ثِ دثیشخبًِ جـٌَاسُ اسػبل

ًوبیٌذ.


جْت اسػبل عکغ ثِ آدسع  www.landscape.shiraz.irهشاجعِ ًوبییذ ٍ اص هٌَی ثجت ًبم

فشاخَاى ٍاسد ؿَیذ


عکؼْبی اسػبلی ثب فشهت ) (jpgثب ٍضَح  ٍ dpi 011ثِ صَست فبیل صیپ ؿذُ دس ػبیت ثبسگضاسی

ؿَد.


عکؼْبی اسػبلی ٍیظُ ؿْش ؿیشاص هی ثبؿذ ٍ آثبس خبسج اص ؿیشاص پزیشفتِ ًخَاّذ ؿذ .لزا دس صیش ًَیغ ّش

عکغ رکش هحل ثجت عکغ الضاهی اػت.
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ؿشکت دس ایي جـٌَاسُ ثشای عوَم آصاد اػت ٍ حذاکثش تعذاد آثبس  01قطعِ عکغ هی ثبؿذ.



ثجت عکغ هحذٍدیتی ًذاسد ٍ هیتَاًذ ثب دٍسثیي حشفِ ای یب دٍسثیي تلفي ّوشاُ ثجت ؿذُ ثبؿذ.



تغییشات ٍ اصالحبت ًشم افضاسی ثش سٍی عکغ ًجبیؼتی اًجبم ؿذُ ثبؿذ.



عکؼْبی ثب ػَطُ ػلفی قبثل پزیشؽ ًوی ثبؿذ.



اصل فبیل آثبس اًتخبثی ساُ یبفتِ ثِ جـٌَاسُ ثبیؼتی اسػبل ؿَد ٍ ؿخص اسػبل کٌٌذُ صبحت اثش ؿٌبختِ

خَاّذ ؿذ .دس غیش ایي صَست هؼئَلیت آى ثِ عْذُ اسػبل کٌٌذُ ٍ تصوین گیشی ًْبیی ثِ عْذُ دثیشخبًِ
جـٌَاسُ هی ثبؿذ.


ؿشکت دس جـٌَاسُ ثِ هعٌبی پزیشؽ ؿشایط جـٌَاسُ ثَدُ ٍ ثشگضاس کٌٌذُ هجبص ثِ اػتفبدُ اص توبم یب

ثخـی اص عکؼْبی پزیشفتِ ؿذُ جْت اهَس ًوبیـگبّی ،تجلیغبتی ٍ اًتـبساتی خَاّذ ثَد.


آثبس اسػبلی ًجبیؼتی داسای اهضبء  ،لَگَ یب ًـبى خبصی ثبؿذ.



ثشسػی ،کبسؿٌبػی ،تبییذ ٍ یب سد عکغ ّب ثِ عْذُ ّیبت داٍسی جـٌَاسُ هی ثبؿذ.

د -جوایس
ثِ ثشگضیذگبى ایي سٍیذاد فشٌّگی ثِ سػن یبدثَد ٍ قذسداًی لَح تقذیش ٍ ّذیِ اّذاء خَاّذ ؿذ.
ه -زمان و نحوه ارسال آثار


هْلت اسػبل عکغ آثبس تب پبیبى آرسهبُ 0011هیثبؿذ.

عالقوٌذاى هیتَاًٌذ آثبس خَد سا صشفب اص طشیق ٍثؼبیت  www.landscape.shiraz.irاسػبل ًوبیٌذ.
ثِ ّیچ عٌَاى اثشی ثِ صَست حضَسی تحَیل گشفتِ ًوی ؿَد.
و -دبیرخانه جشنواره :
هیذاى هطْشی ،ػبصهبى ػیوب ،هٌظش ٍ فضبی ػجض ؿْشی ؿْشداسی ؿیشاص ،سٍاثط عوَهی ػبصهبى
تلفي توبع07000483 -07000481
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