" هوالمصور "
فزاخوان
شزکت در مسابقه عکاسی ویژه تاالب ها با موضوع
سندگی در تاالب شکوفا می شود

ایي هسابمِ در دٍ بخص بزگشار هی ضَد:
 بخص اٍل :عىسْایی وِ با دٍربیي تلفي ّوزاُ ٍ یا دٍربیي ّای غیز حزفِ ای ( واهپىت) ثبت ضذُ
باضذ؛
 بخص دٍم :تصاٍیزی وِ وِ با دٍربیي حزفِ ای عىاسی ثبت ضذُ باضذ.

همزرات عوَهی ضزوت در ایي رٍیذاد:
 ضزوت در هسابمِ بزای ولیِ افزاد آساد است؛
 عىس ّای ارسالی در ایي هسابمِ هی بایست تَسط خَد ضخص تْیِ ضذُ باضذ؛
ّ ز فایل عىس هی بایست با ًام عىاس ٍ تاریخ عىسبزداری ٍ هٌطمِ جغزافیایی عىس ًام
گذاری ضَد هثال ٍ (Ali Ahmadi-10 DEY-URMIA ) :بایذ بِ ّوزاُ عىسْای
ارسالی یه فایل هتٌی ضاهل هطخصات عىاسً ،ام ٍ ًام خاًَادگی ،ضوارُ هلیً ،ام پذر ،ضوارُ
تواس ّوزاُ ٍ ثابت ،آدرس پستی ٍ آدرس ایویل ارسال ضَد؛
 ضزوت وٌٌذگاى هی بایست ًسخِ اصلی عىس را در صَرت ًیاس بِ دبیزخاًِ ارسال ًوایٌذ.
 عىس ّای ارسالی در بخص حزفِ ای هی بایست در فزهت  ٍ JPEGدارای حذالل21
هگاپیىسل باضٌذ؛
ّ زگًَِ ٍیزایص اغزاق ضذُ وِ جٌبِ اسٌادی عىس را اس بیي ببزد هٌجز بِ حذف عىس خَاّذ
ضذ البتِ تغییز وٌتزاست ،سیاُ ٍ سفیذ وزدى ،اصالح رًگ ٍ وزاپ عىس بال هاًع است.

 عىس ّای ارسالی ًبایذ دارای اهضاء عىاس ،تاریخ ،پاسپارتَ ،لاب ،حاضیٍِ ،اتزهارن ٍ لَگَ
باضٌذ؛
 ضایستِ است اس ارسال آثاری وِ در دیگز جطٌَارُ ّا ضزوت دادُ ضذُ اًذ در ایي هسابمِ
خَدداری فزهاییذ ؛
 در صَرت راُ یابی عىس ّا بِ ًوایطگاُ ،ضزوت وٌٌذُ هی بایست اصل فایل خزٍجی دٍربیي
را در اختیار بزگشار وٌٌذُ لزار دّذ تا اهىاى چاپ عىس ّا در ابعاد ٍ ویفیت استاًذارد بزای
ارائِ در ًوایطگاُ فزاّن ضَد؛
 بِ ضزوت وٌٌذگاًی وِ اثز آى ّا بزای ًوایص در ًوایطگاُ جاًبی در هزاسن رٍس جْاًی تاالب
ّا پذیزفتِ ضذُ باضذ ،اطالع رساًی خَاّذ ضذ؛
 ضزوت در ایي هسابمِ بِ هعٌای پذیزش ضزایط هسابمِ بَدُ ٍ بزگشاروٌٌذُ هجاس بِ استــفادُ
اس تـوام یا بخطی اس عىس ّا در جْت اهَر آهَسضیً ،ــوایطگاّی ،تبلیغاتی ٍ اًتطاراتی است.

مهلت ارسال آثار 92 :دی ماه
شزکت در مسابقه اس دو طزیق امکان پذیز است:
 .2ارسال آثار اس طزیك ضوارُ ٍاتس اپ 39000330390
 .1ارسال آثار اس طزیك ایویل WWD2020ir@gmail.com

جوایش:
بزگشیذگاى ایي هسابمِ (ًفزات اٍل تا سَم) ّن در بخص حزفِ ای ٍ ّن در بخص تلفي ّوزاُ بِ حضَر بزای
ضزوت در هزاسن رٍس جْاًی تاالب ّا دعَت ضذُ ٍ با جَایش ًمذی ٍ دیپلن افتخار ،اس ایطاى تمذیز بِ عول
خَاّذ آهذ.

