فراخوان اولین جشنواره ی سراسری « سبزِجوکول »
سبصهبى هٌغمِ آصاد تدبسی-صٌقتی اًضلی اٍلیي خطٌَاسُ ثشداضت ثشًح سا دس هٌغمِ ثب ًبم " سبزه جوکول " ثِ هٌؾَس
حوبیت اص صٌقت وطبٍسصی ثشًح ٍ ایدبد صهیٌِ ای ثشای ًدبت ایي هحصَل ثَهی استشاتژیه ٍ تَلیذات ٍاثستِ ثِ آى
ثشگضاس هی وٌذ.

اهذاف جشنواره:
- 1تجلیغ صٌبیـ وطبٍسصی ثَهی ثِ هٌؾَس همبثلِ ثب ثبصاسّبی ٍاسداتی هطبثِ
- 2فشاّن سبختي ضشایظ هٌبست حضَس فشاگیش تَلیذوٌٌذگبى ٍ فشضِ داخلی ٍ خبسخی حشفِ ای –تدبسی
هحصَالت ثشًح
- 3سسیذى ثِ تَسقِ هذاٍم ،وبسآفشیٌی ٍ اسصآٍسی دس حَصُ ّبی گًَبگَى صٌبیـ ٍاثستِ ثِ ثشًح
- 4فشٌّگ سبصی ثشای فْن اّویت ایي هحصَل ٍ ٍسٍد ّشچِ ثیطتش آى ثِ سجذ وبالی هشدم ثِ ٍیژُ گشدضگشاى
- 5حفؼ ٍ احیبی هطبغل ٍ ٌّشّبی هشثَط ثِ صٌبیـ ٍاثستِ ثشًح
- 6سسیذى ثِ صثبى گَیبی ٌّشی دس هقشفی خبرثِ ّب ٍ صٌبیـ ثَهی-هلی
- 7وطف خبرثِ ّبی پٌْبى هٌغمِ ٍ وطَس ثب یبسی ٍ ًگبُ تیضثیي ٌّشهٌذاى هلی ٍ ثیي الوللی
- 8اًتمبل داسایی ّبی ثَهی-هلی ثِ ًسل خَاى ٍ یبدآٍسی آى ثِ دیگش ًسل ّب اص عشیك خطٌَاسُ ّبی فشٌّگی-
ٌّشی

موضوع جشنواره:
وبضت ،داضت ٍ ثشداضت ثشًح

ساختار جشنواره:
الف :خطٌَاسُ سشاسشی فىبسی
ة :خطٌَاسُ هٌغمِ ای سبخت هتشسه ضبلیضاس ( هٌبعك گیالى ،هبصًذساى ٍ گلستبى )

مقرارت جشنواره:
الف :مقررات بخش جشنواره سراسری عکاسی:
 هَضَؿ ایي ثخص ضبهل ولیِ هشاحل وبضت ،داضت ٍ ثشداضت ثشًح ،پشتشُ وطبٍسصاى هطغَل وبس دس ضبلیضاس ،فشٍشثشًح دس ثبصاس ،ثشًح دس سفشُ غزا ٍ توبهی فقبلیت ّبی هشثَط ثِ ثشًح هی ثبضذ.
 ضشوت دس خطٌَاسُ ثشای ولیِ فىبسبى ٍ فاللِهٌذاى آصاد ثَدُ ٍ تىویل فشم دسخَاست ضشوت تَسظ فىبس ثِهٌضلِ پزیشش ولیِ ضشایظ ٍ همشسات خطٌَاسُ هی ثبضذ.
ّش فىبس هیتَاًذ حذاوثش  5لغقِ فىس ثِ دثیشخبًِ اسسبل وٌذ.فىسّب هی ثبیست ثب فشهت  ٍ Jpegحدن حذالل  ٍ 2حذاوثش  4هگبثبیت اسسبل گشدًذ.فىس ّبی اسسبلیً ،جبیذ داسای اهضب فىبس ،پبسپبستَ ،لبةٍ ،اتش هبسن ٍ لَگَ ثبضٌذ. ولیِ فىسْبی ساُ یبفتِ ثِ ثخص هسبثمِ تَسظ دثیشخبًِ چبح ٍ ثِ ًوبیص گزاضتِ هی ضَد. هسئَلیت ًبضی اص اسسبل ًبهغلَة آثبس هتَخِ اسسبل وٌٌذُ است. فىس ّبی دست وبسی ضذُ ثب سیستن ّبی ًشم افضاسی پزیشفتِ ًخَاٌّذ ضذ. ضشوت وٌٌذگبى هی ثبیست فشم ضشوت دس خطٌَاسُ سا اص عشیك سبیتدسیبفت ٍ پس اص
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 دثیشخبًِ خطٌَاسُ حمَق هبدی ٍ هقٌَی آثبس اسسبلی سا ثش صبحت اثش هحفَػ هی داًذ. فبیل فىس ّب ثبیذ ثب روش ًبم فىبس ٍ ضوبسُ ّش فىس ثب افذاد التیي وذگزاسی ضًَذ. ثِ ولیِی هتمبضیبًی وِ آثبسضبى ثِ خطٌَاسُ ساُ هییبثذ ،گَاّی ضشوت اّذا خَاّذ ضذ. پس اص اسسبل اثش ،اهىبى اًصشاف ٍ خشٍج اص خطٌَاسُ ٍخَد ًذاسد.اسسبل اثش ٍ ضشوت دس خطٌَاسُ ثِ هٌضلِ افالم هبلىیت هقٌَی فىس ّبست .دس صَست اثجبت خالف آى دس ّشهشحلِ ،فىس اسسبلی حزف ضذُ ٍ فَالت حمَلی آى ًیض هتَخِ اسسبل وٌٌذُ خَاّذ ثَد.
 دثیشخبًِ خطٌَاسُ هدبص است آثبس هٌتخت سا دس اهَس ًوبیطگبّی ،اًتطبساتی ،اعالؿسسبًی ٍ تجلیغبتی خَد ثب روش ًبمفىبس استفبدُ ًوبیذ.
 آثبس ساُ یبفتِ دس ًوبیطگبّی ثِ هذت یه ّفتِ ثِ ًوبیص فوَهی دس خَاٌّذ آهذ. تصوین گیشی دسثبسُ هَاسد پیصثیٌی ًطذُ دس همشسات ثشفْذُ دثیشخبًِ خطٌَاسُ خَاّذ ثَد.داوری آثار:
داٍسی آثبس تَسظ اسبتیذ :وشین هله هذًی ،هحوذ وَچىپَس وپَسچبلی ٍ سضب گلچیي اًدبم خَاّذ ضذ.

جوایس :
 ستجِ اٍل :تٌذیس خطٌَاسُ ،لَح افتخبس ٍ هجلغ  15.000.000سیبل خبیضُ ًمذی ستجِ دٍم :لَح تمذیش ٍ  10.000.000سیبل خبیضُ ًمذی ستجِ سَم :لَح تمذیش ٍ  5.000.000سیبل خبیضُ ًمذیگاه شمار جشنواره :
 آخشیي هْلت دسیبفت آثبس 9 :هشداد هبُ 1394 اًتخبة ٍ اسصیبثی آثبس ٍ افالم اسبهی ساُ یبفتِ گبى  14 :هشداد هبُ 1394 آئیي اختتبم خطٌَاسُ ٍ هقشفی ثشًذگبى ٍ ثشپبیی ًوبیطگبُ آثبس ثشگضیذُ 23 :هشداد هبُ 1394توضیح ً :وبیطگبُ آثبس ثشگضیذُ اص تبسیخ  23هشداد هبُ  94ثِ هذت یه ّفتِ دس ًگبسخبًِ آسوبى ثِ ًطبًی :هٌغمِ
آصاد اًضلی ،فبص تدبست ٍ گشدضگشی ،هدتوـ تدبسی وبسپیي دایش خَاّذ ضذ.

ب :مقررات بخش جشنواره منطقه ای ساخت مترسک شالیسار ( مناطق گیالن ،مازنذران و گلستان ) :
ضشوت دس خطٌَاسُ ثشای ولیِ فاللِهٌذاى سبوي استبى ّبی گیالى ،هبصًذساى ٍ گلستبى آصاد ثَدُ ٍ تىویل فشمدسخَاست ضشوت تَسظ ٌّشهٌذ ثِ هٌضلِ پزیشش ولیِ ضشایظ ٍ همشسات خطٌَاسُ هی ثبضذ.
جشنواره دردومرحله برگسارخواهذشذ:



هشحلِ اٍل :عشاحی دستی آثبس
فاللِ هٌذاى ٌٍّشهٌذاى هی تَاًٌذ حذاوثش سِ عشح اٍلیِ سا ثِ صَست دستی عشاحی ٍ ّوشاُ ثب فشم ضشوت دسخطٌَاسُوِ اص آدسس

 nzalifz.irدسیبفت ًوَدُ اًذ ،پس اص

تىویل ٍ ثِ ّوشاُ فىس پشسٌلی خَد

ثِ آدسس

 jashnvareh@anzali-fz.orgاسسبل ًوبیٌذ.
 عشحْبی اسسبلی اصهتشسىْب ثبیذ دس سبیض  A4ثِ صَست دستی عشاحی ٍ سًگ آهیضی ٍ اسسبل ضَد. اًذاصُ ٍ اثقبد هتشسىْب آصاد هی ثبضذ ٍ ثبیذ دس عشح هطخص ضَد. پزیشش ّش اثش ثب تَخِ ثِ ؽشفیتْبی ثَهی ّش هٌغمِ ٍ ثب ًگبُ خاللبًِ دس عشاحی ٍ سبخت اص اٍلَیتْبی خطٌَاسُ ثِضوبس هیشٍد.
 هقشفی هتشیبل پیطٌْبدی ثَهی ّش هٌغمِ ثشای سبخت ،ثِ صَست دلیك خضٍ الضاهبت است. ّیچ یه اص آثبس پس اص اسسبل ثِ دثیشخبًِ ثِ صبحت اثش فَدت ًخَاّذ ضذ. -دس ایي هشحلِ پس اص اًتخبة اٍلَیِ تٌْب  10عشح ثشگضیذُ هدَص ٍسٍد ثِ هشحلِ دٍم سا خَاٌّذگشفت.

 هشحلِ دٍم :سبخت هتشسه ثِ صَست حضَسی
 ثبتَخِ ثِ عشحْبی اسسبلی ٍ هتشیبل پیطٌْبدی ثشگضیذگبى ،دثیشخبًِ خطٌَاسُ تٌْب ثخطی اص هتشیبل دسخَاستی سا ثبّوبٌّگی صبحت اثش تْیِ ٍ دس اختیبس ٍی هیگزاسد.
 دثیشخبًِ خطٌَاسُ اهىبى البهت یه سٍصُ سا تٌْب ثشای یه ًفش ( عشاح ٍ سبصًذُ ّشاثش ) اص ثشگضیذگبى استبًْبیهبصًذساى ٍ گلستبى سا فشاّن هی ًوبیذ.
 هذت صهبى تخصیصی ثشای سبخت هتشسه دس سٍص هسبثمِ  8سبفت ٍ اص سبفت  8صجح تب  4فصش هی ثبضذ. پس اص اتوبم خطٌَاسُ ًوبیطگبّی گشٍّی اص آثبس ثشگضیذُ ثشپب خَاّذ ضذ. ضشوت دس خطٌَاسُ ثِ هٌضلِ لجَل ولیِ ضشایظ ٍ لَاًیي تَسظ ضشوت وٌٌذگبى هحسَة هی ضَد ٍ حك ّشگًَِاستفبدُ اص آثبس ثشای دثیشخبًِ خطٌَاسُ هحفَػ هی ثبضذ.
 هسئَلیت ًبضی اص اسسبل ًبهغلَة آثبس هتَخِ اسسبل وٌٌذُ است. دثیشخبًِ خطٌَاسُ حمَق هبدی ٍ هقٌَی آثبس اسسبلی سا ثش صبحت اثش هحفَػ هی داًذ. فبیل آثبس ثبیذ ثب روش ًبم صبحت عشح ٍ ضوبسُ ّش عشح ثب افذاد التیي وذگزاسی ضًَذ. ثِ ولیِی هتمبضیبًی وِ آثبسضبى ثِ خطٌَاسُ ساُ هییبثذ ،گَاّی ضشوت اّذا خَاّذ ضذ. دثیشخبًِ خطٌَاسُ هدبص است آثبس هٌتخت سا دس اهَس ًوبیطگبّی ،اًتطبساتی ،اعالؿسسبًی ٍ تجلیغبتی خَد استفبدًُوبیذ.
تصوین گیشی دسثبسُ هَاسد پیصثیٌی ًطذُ دس همشسات ثشفْذُ دثیشخبًِ خطٌَاسُ خَاّذ ثَد.جوایس :
 ستجِ اٍل :تٌذیس خطٌَاسُ ،لَح افتخبس ٍ هجلغ  5.000.000سیبل خبیضُ ًمذی ستجِ دٍم :لَح تمذیش ٍ  4.000.000سیبل خبیضُ ًمذی ستجِ سَم :لَح تمذیش ٍ  3.000.000سیبل خبیضُ ًمذیگاه شمار جشنواره :
 آخشیي هْلت دسیبفت آثبس 9 :هشداد هبُ 1394 اًتخبة ٍ اسصیبثی آثبس ٍ افالم اسبهی ساُ یبفتِ گبى  13 :هشداد هبُ 1394 ثشگضاسی خطٌَاسُ سبخت هتشسه ضبلیضاس :اص سبفت  8صجح الی  4فصش  23هشداد هبُ -آئیي هقشفی ثشًذگبى ٍ ثشپبیی ًوبیطگبُ آثبس :سبفت  6فصش  23هشداد هبُ 1394

نشانی دبیرخانه جشنواره :
آدسس دثیشخبًِ :گیالى ،خبدُ سضت-اًضلی ،سِ ساُ حسي سٍد ،ثلَاس ضْیذ فبتحی ،فبص تدبست ٍ گشدضگشی هٌغمِ آصاد
اًضلی ،هدتوـ تدبسی وبسپیيً ،گبسخبًِ آسوبى
وس 01344450049 :
تلف
ایویل خطٌَاسُ jashnvareh@anzali-fz.org :

