


ــگاه  ــه ارتقــای جای ــداوم برگــزاری مســابقه و نمایشــگاه عکــس در ســال های گذشــته منجــر ب ت
عکــس و عکاســان تئاتــر در حــوزه ی تبلیــغ و معرفــی تئاتــر شــده اســت. در ایــن دوره نیز مســابقه 

و نمایشــگاه عکــس تئاتــر  بــا شــرایط زیــر برگــزار میشــود.

مقررات شرکت در جشنواره:
1. هــر عــکاس مــی توانــد حداکثــر بــا 5 قطعــه عکــس )رنگــی یــا ســیاه ســفید( از نمایــش هایــی کــه اجــرای آن 
هــا )عمومــی یــا جشــنواره ای( در فاصلــه زمانــی اول مهرمــاه 1396 تــا پایــان مهــر مــاه 1397 بــوده در جشــنواره 

شــرکت کنــد.
2. عکــس هــا بــا فرمــت jpg بــا کیفیــت dpi 300 در انــدازه 75×50 در قالــب لــوح فشــرده بــه دبیرخانه جشــنواره 

ــردد. تحویل گ
3. درج نام، نام خانوادگی و شماره تماس عکاس بر روی CD الزامی است .

4. ویرایــش عکــس هــا فقــط در حــد اصــاح رنــگ، نــور، وضــوح و کادربنــدی مجــاز اســت. جــا بــه جایــی عناصــر 
تصویــری یــا تلفیــق چنــد عکــس بــا یکدیگــر مــورد داوری قــرار نخواهــد گرفــت.

5. تکمیل و ارسال فرم شرکت در مسابقه الزامی است.
6. دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــده عکــس را صاحــب اثــر مــی شناســد در صورتــی کــه خــاف آن ثابــت شــود 

تمامــی امتیــازات باطــل و اثــر مزبــور از نمایشــگاه و امــور انتشــاراتی حــذف میگــردد.
7. ارسال آثار به منزله ی قبول شرایط و مقررات است.

8. به هر اثر راه یافته به بخش مسابقه 2 میلیون ریال بابت حق التصویر تعلق میگیرد.
9. آثار برگزیده به صورت یک مجموعه کتاب چاپ و منتشر خواهد شد.

10. برگزارکننــده مجــاز بــه اســتفاده از آثــار منتخــب جهــت چــاپ در کتــاب و امــور فرهنگــی دیگــر بــا ذکــر نــام 
عــکاس اســت.

11. به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان به بخش مسابقه راه یابد کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.

جوایز:
نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی

نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی

هیئت داوران:
1.  رضا  معطریان
2.  عباس کوثری
3.  هـادی نویـد

گاه شمار نمایشگاه:
آخرین مهلت ارسال آثار: 1397/8/20

انتخاب و داوری: 1397/8/26
برپایی نمایشگاه: 1397/11/22

اعام برگزیدگان و اهدای جوایز در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انجام می شود.

نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان انقاب، خیابان خارک، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کوربن، پاک 18 طبقه سوم

کد پستی: 1133734913
تلفن:  66748045 - 66747969 
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