بسمه تعالی

فراخوان مسابقه «عکس های یادگاری»
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه هفت تهران ،به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی با شکوه
انقالب اسالمی ،اقدام به برگزاری مسابقه عکس با عنوان «عکس های یادگاری» کرده است.
به همین منظور از عالقهمندان ،هنرمندان و عکاسان دعوت میشود عکسهای یادگاری خود را با موضوع انقالب و
راهپیمایی های انقالب  75تا تاریخ  75بهمن ماه  7935به اداره گردشگری معاونت اموراجتماعی وفرهنگی منطقه 5
ارسال کنند.
مقررات شرکت در مسابقه
 شرکت در این مسابقه برای همه شهروندان آزاد است. شهروندان میتواند حداکثر  71عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. دریافت آثار تنها از طریق نشانی الکترونیکی  ejtemaei7@gmail.comخواهد بود. عکسها می بایست با فرمت jpegبه دبیرخانه مسابقه ارسال شوند. حجم عکسهای ارسالی حداکثر  7مگابایت و دارای وضوح تصویر حداقل  dpi 911و دارای کیفیت مناسب باشند. عکسهای ارسالی ،نباید دارای امضا ،قاب ،تاریخ ،واتر مارک ،لوگو یا هرگونه نشانهی تصویری باشند. ویرایش عکسها تا جایی که اصالت عکسها مخدوش نشود ،مجاز است.پس از معرفی آثار راه یافته به بخش مسابقه برای چاپ در نمایشگاه ،اصل عکس از صاحب اثر درخواست خواهدشد.
 اطالعات مربوط به تمام عکسها باید مشخص باشند و در یک فایل  wordبه طور جداگانه ارسال شوند. شهروندان نیز باید اطالعات شخصی خود و همینطور شماره تماس خود را برای دبیرخانه به طور جداگانه در یکفایل  wordارسال کند.
 از نظر برگزارکننده ،ارسالکننده عکس مالک اثر شناخته میشود و هرگونه مغایرت و پیامدهای ناشی از آن بامسئولیت ارسال کننده خواهد بود.

 برگزارکننده حق استفاده ازعکسهای پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب ،بروشور یا انتشارات مربوط به مسابقه وهمینطور تبلیغات شهری با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ میدارد.
 ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره و تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینی نشده بهعهده برگزارکننده است.
داوری و جوایز مسابقه
 یک هیات انتخاب سه نفره از میان عکسهای رسیده  04اثر را به عنوان برگزیدگان نمایشگاه انتخابخواهند کرد و به صاحبان آثار برگزیده جایزه اهدا می گردد.
مهلت ارسال آثار و زمان برگزاری نمایشگاه
آخرین مهلت ارسال آثار  75بهمن ماه 7935اعالم برگزیدگان  17بهمن ماه 7935مراسم اختتامیه و اهدا جوایز برگزیدگان نهایی مسابقه ،در راهپیمایی باشکوه  11بهمن ماه در پردیس فرهنگیشهرداری منطقه 7واقع در خیابان آزادی تقاطع خیابان دکتر قریب برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  44839477تماس حاصل فرمائید.

