موسسه موج فرهنگ با همکاری معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان
بمناسبت هفته «جوان» برگزار می کند :

فراخوان دومین جشنواره استانی عکس «جوان»
در  ۲بخش :
الف) حرفه ای

ب) تجربه (تلفن همراه)

موضوعات :

 -۱جوان  ،امید و آینده نگری
 -۲جوان ،ورزش و سالمت اجتماعی
– ۳جوان ،خانواده و سبک زندگی
 -4جوان ،اخالق و کرامت انسانی
 -5جوان  ،فرهنگ و هویت ملی
 –6جوان ،والیت و انتظار
-7جوان،اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال
شرایط:

 -۱شرکت برای عموم آزاد است.
-۲در بخش حرفه ای  ،هر عکاس می تواند  10اثر با فرمت  JPEGو سایز ضلع کوچک حداقل 2000
پیکسل با رزولوشن  dpi300ارسال نماید.
 -۳در بخش تجربه (تلفن همراه) هر عکاس می تواند بدون محدودیت در تعداد ،آثار خود را ارسال
نماید و می بایست نام برند و مدل گوشی تلفن همراه را با مشخصات عکس و عکاس ارسال نماید.

 -4مشخصات هر اثر ارسالی شامل  :نام و نام خانوادگی  ،کدملی ،تلفن همراه  ،آدرس پستی  ،عنوان
مکان و زمان هر عکس می بایست در قالب یک فایل  Wordدر یک عدد  Cdذخیره و ارسال گردد.
 -5دبیرخانه جشنواره ،ارسال کننده را صاحب اثر میشناسد .در صورتیکه خالف آن اثبات شود اثر از
جشنواره حذف و کلیه امتیازات متعلق به آن ابطال میشود.
 -7عکاسانی که آثارشان برای نمایشگاه انتخاب میگردد می بایست فایل اصلی اثر را با باالترین
کیفیت در مدت زمان اعالم شده به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند.
 -8آثار میبایست مستند بوده و از هرگونه دستکاری با نرم افزارهای رایانه ای یا حک و اصالحی که
جنبه مستند بودن عکس را مخدوش میسازد اجتناب گردد.
 -9عکس های ارسالی نباید دارای امضاء عکاس ،تاریخ  ،پاسپارتو  ،قاب  ،واترمارک و لوگو باشند.
 -۱0برگزارکننده  ،کلیه حقوق چاپ و نشر آثار اعم از دیجیتال یا چاپ ورقی و برگزاری
نمایشگاههای داخلی وخارجی و نمایش اینترنتی آثار را برای خود محفوظ می دارد.
گاه شمار جشنواره :
آخرین مهلت ارسال آثار  10 :تیر ماه 96
افتتاح نمایشگاه  ،اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان  :مرداد 96
جوایز جشنواره:

به نفرات اول تا پنجم در بخش حرفه ای جمعاً  ۲0میلیون ریال و به  5نفر برگزیده در بخش تلفن
همراه جمعاً  ۱0میلیون ریال اهداء می گردد.
نحوه ارسال :

 -۱از طریق پست به آدرس پستی دبیرخانه
 -۲از طریق ایمیل به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه
 -۳از طریق تلگرام بصورت فایلی به شماره همراه 09۳9۳۳۱۳7۱۱

آدرس دبیرخانه :

سمنان  ،خیابان بعثت ،روبروی پارک سنگی ،خانه سازمانهای مردم نهاد جوانان استان سمنان  ،دفتر
موسسه موج فرهنگ  ،تلفن  ، 0۲۳۳۳۳60489 :کدپستی ۳5۱96674۱۱ :
تلفن همراه 09۳9۳۳۱۳7۱۱ :
پست الکترونیکی Mojefarhang@gmail.com :
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت های اینترنتی  www.Mojefarhang.irو
 www.Javananesemnan.irمراجعه فرمایید.
حامیان :
معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان
حوزه هنری استان سمنان
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سمنان
موسسه موج فرهنگ

