
 

 "وطن" موضوع  با  ۱۰۲۵عکاسی  مسابقه
 

 برگزاری و اجرا توسط گروه فرهنگی کافه لیت

 

 

 .می باشد کانادا تورنتوبه وقت  ماه می ۷ شب۱۱مهلت ارائه آثار حداکثر تا 

 

 .کند" دعوت می وطن" موضوع با  عکاسی رکت در مسابقهعالقه مندان را به ش ۱۰۱۵تیرگان جشنواره 

 

 

 :استبخش این مسابقه شامل دو 

 هنرهای زیبا- 

 مستند و خبری- 

 

 را دریافت خواهند کرد:زیر اول تا سوم  جوایزبرگزیده نفرات  گروهدر هر 

 جایزهء نقدی $۵۰۰ر ولوح تقدی ٬ ٬کمانگیر آرش تندیسنفر اول: 

 جایزهء نقدی$  ۰۰۰ و  نفر دوم: لوح تقدیر

 جایزهء نقدی$  ۱۰۰ و  نفر سوم: لوح تقدیر

 

ممکن . همچنین منتشر می شوند لیت کافه و تیرگان در وبسایت ٬نهایی می رسند ده و همچنین عکسهایی که به مرحلهعکسهای برن

 برای بروشورهای تبلیغاتی جشنواره مورد استفادهآن بعد از یا و جشنواره در طی  ٬در هر بخش منتخبعکسهای است تعدادی از

 .قرار بگیرند

 

 .شد تماس گرفته خواهد تنها با برندگان  مسابقه ٬ندارد هنرمندان برای تیرگان و کافه لیت وجود یآنجاییکه امکان پاسخگویی به تمام از

 (۱۰۱۵ جوالی ۱بعد از   تقریبا)

 

 .دریافت شونداز طریق وبسایت تیرگان   ۱۰۱۵ ماه می ۷ پیش ازدیجیتالی  ی عکسها باید به فرمتمام

 

 .مورد داوری قرار می گیرند مرحله در سه  ٬ بخشدر هر  دریافت شده کارهای

 

 به موضوع  وفاداری و توانایی تکنیکی ٬هنری بر اساس ارزش بخشکار را از هر  ۱۰هر داور به طور مستقل  ٬اول نوبت  در

 .دوم راه می یابند  به مرحله انتخاب می کند که 

 

و ( ۱۵۵تکنیکی ) کیفیت ٬(۵۰۵)بر اساس ارزش هنری ۱۰تا  ۱عکس را به ترتیب  ۱۰داوران به طور مستقل  دوم نوبتدر 

 راه پیدا می کنند. مرحله سوم اثر با باالترین امتیاز به  ۱۰  در هر بخش نهایتاد و انتخاب می کنن( ۱۵۵وفاداری به موضوع )

 

 .خواهند کرد برگزیده اعالم  عنوان آثاربه به ترتیب  بخشاثر را در هر  ۰ ٬داوران با رای اکثریت ٬نهایی مرحله در

 

از  و خواهند شدمطلع  ٬در آنجا گرفته شده توضیح اثر و کشوری که عکس ٬داوران فقط از نام اثر ٬ در طی مراحل گزینش

 .آنها بی خبر خواهند بود نام و ایمیلصاحبان اثر از قبیل  اطالعات
 

 :شرایط

لطفا توجه بفرمایید که . کنیداثر استفاده  تحویلبرای در دسترس می باشد  این صفحه که در قسمت سمت راستلطفا از فرم آنالین 

 .در نظر گرفته شده است برای ارسال پنج عکسدر فرم مربوطه٬ حداکثرپنج قسمت 

 

 :در هنگام تحویل اثر فراموش نکنید

 توضیح دهید چگونه کار شما با موضوع مسابقه رابطه دارد؟ -۱



 مسابقه را قبول کنیدشرایط شرکت در  -۱

 

 د شد.هنعکسهای چند الیه و یا ترکیبی پذیرفته نخوا

 .ئه دهد ارا عکس در هر بخش ۵هر شرکت کننده می تواند حداکثر تا 

 .باشند   jpg٬tif ٬ jpeg مگابایت و با فرمت ۱۰کمتر از حجم دارای باالترین رزولوشن ممکن و  عکسهای دیجیتالی باید

 اگر عکس غیر دیجیتالی است کیفیت اسکن آن باید بسیار باال باشد. 

که شرکت کننده می  و یا یک نسخه چاپ شده از اثر خواسته شوددیجیتال  فایلل اص ٬نگاتیو ٬ممکن است از صاحبان آثار برگزیده

 بایست در مدت تعیین شده تحویل بدهد.

 شرکت کند. مجاز است در هر دو بخش هر شرکت کننده

 .عکس در هر بخش ( 5فقط یک بار در هر بخش می تواند شرکت کند ) هر شرکت کننده 

 

 باشد. ۱۰۱۲ ژانویه  ۱باید بعد از ن گرفتن عکسها زما

 .خواهند شدکارهای ناقص و فاقد شرایط از مسابقه حذف 

 

نمایش آثار را بر طبق  و ٬ انتشاراگرچه تیرگان و کافه لیت حق استفاده خواهد بودنان با صاحبان آثار چهمعکسها طبع و نشر  حق

 .دارند تیرگان برای خود محفوظ می جشنواره اصول و ضوابط 

 

 


