هوالمصور
نخستین جشنوارۀ سراسری عکس همگام با ابرها
باشگاه کوهنوردی شهریار به منظور ایجا ِد توجه و پیوند جامعۀ عکاسی و جامعۀ کوهنوردی و ترغیب و تشویق عکاسان ،کوهنوردان و
عالقهمندان به ثبت زیباییهای طبیعت و کوهستان ،اقدام به برگزاری اولین جشنوارۀ سراسری عکس«همگام با ابرها» در اسفند ماه سال
جاری نموده است.
بدینوسیله از تمامی عکاسان ،کوهنوردان و عالقهمندان به هنر عکاسی در سراسر کشور دعوت میشود تا عکسهای خود را با درنظر گرفتن
موضوعهای اعالم شده ،به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

● بخش های جشنواره:
جشنواره در دو بخش عکاسی با دوربین عکاسی و عکاسی با تلفن همراه برگزار میگردد.
● موضوع جشنواره:
کوهستان :تمامی موضوعهای مربوط به کوهستان شامل طبیعت و چشماندازهای کوهستان،کوهنوردی و صعود به قلهها ،غارها و غار نوردی
بدون محدودیت جغرافیایی و مکانی.
● شرایط و مقررات شرکت در جشنواره:
شرکت در این جشنواره برای تمامی هنرمندان و عالقهمندان به عکاسی آزاد است.
هر عکاس مجاز است در هر بخش حداکثر  ۱۰عکس ارسال نماید .هیچ محدودیتی به لحاظ زمانی ،برای ثبت وجود ندارد.
عکسها باید به صورت تک عکس باشند و مجموعه عکس پذیرفته نمیشود.
فایلهای ارسالی باید در اندازه حداقل  1500پیکسل در ضلع بزرگتر ،فرمت  jpgو حجم عکس ارسالی نباید از  2مگابایت بیشتر باشد.
داوری به شکل دیجیتال انجام میشود و در صورت راهیابی آثار ،از طریق دبیرخانه اطالعرسانی و سپس فایل عکس راهیافته ،در اندازه و کیفیت
مناسب ،همچنین اطالعات مربوط به عکس :نام کوه ،نام قله ،ارتفاع و نوع فعالیت در خواست و دریافت خواهد شد( .بدیهی است ،آثاری که کیفیت
الزم برای چاپ را دارا نباشند ،از شرکت در نمایشگاه حذف خواهند شد).
از هرگونه دخل و تصرف در عکس که سندیت واقعی عکس را مخدوش کند ،خودداری نمایید .تصحیح نور و رنگ و برش که این موضوع را
رعایت کند ،مجاز است.
عکسهای ارسالی نباید دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،واتر مارک ،لوگو و … باشد .تصاویر بهصورت فوتومونتاژ ،کالژ و یا دارای نشانه،
قابل قبول نیست.
عکسهای یادگاری شخصی از صعودها ،برنامههای کوهنوردی و یا طبیعتگردی به صورت انفرادی و یا گروهی ،پذیرفته نمیشود.
فایل خام یا اصلی عکس باید نزد صاحب عکس موجود باشد .و در صورت نیاز به دبیرخانه ارايه شود.
دبیرخانۀ جشنواره ،ارسالکننده عکسها را صاحب اثر تلقی میکند و هرگونه مسؤولیت در این مورد ،بر عهده شرکتکننده است.
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● شرایط شرکت در بخش عکس های موبایلی:
این بخش فقط پذیرای عکسهایی است که با تلفن همراه ثبت شده است.
عکسها باید در فرمت  jpgبدون تغییر در اندازه آنها ارسال شوند.
ازهرگونه دخل و تصرف در عکس که سندیت واقعی عکس را مخدوش کند ،خودداری شود .تصحیح نور و رنگ و برش که این موضوع را رعایت
کند ،مجاز است.
عکسها نباید دارای ثبت تاریخ ،واتر مارک یا امضای عکاس باشند.
عکسهای یادگاری شخصی از صعودها ،برنامههای کوهنوردی و یا طبیعتگردی به صورت انفرادی و یا گروهی ،پذیرفته نمیشود.
ارسال اثر توسط شرکتکنندگان ،به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی میشود و هیچگونه مسؤولیتی به عهدۀ دبیرخانه نخواهد بود.
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● نحوۀ ارسال آثار:
● امکان ارسال عکس در این جشنواره از طریق آپلود عکس در سایت جشنواره ،ارسال از طریق ایمیل و پیامرسانها برای شرکتکنندگان
فراهم شده است.
● در صورتیکه آثار خود را از طریق ایمیل ارسال مینمایید ،عکسهای مربوط به هر بخش را در پوشههای جداگانه ذخیره و نامگذاری نمایید.

● نامگذاری عکسها بر اساس نامخانوادگی و نام به صورت زیر باشد:
مثال :علی امینی ،به این صورت درج و شمارهگذاری شودAliAmini-01:
● در صورتیکه عکسها را از طریق پیامرسانها ارسال مینمایید ،در زیر هر عکس ،بخش مربوطه و نام و نام خانوادگی همانطور که در باال ذکر
شد ،درج شود.
● هر شرکتکننده باید همراه با عکسهای ارسالی ،مشخصات کامل خود شامل :نام ،نامخانوادگی ،شمارۀ تلفن ثابت ،شمارۀ تلفن همراه ،نشانی
کامل پستی ،کد پستی و نشانی ایمیل خود را در یک فایل  Wordاز طریق ایمیل و یا پیام رسان ارسال نماید.
● در صورتیکه از طریق سایت جشنواره اقدام به ارسال عکسها مینمایید ،حتما فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.
● گاه شمار جشنواره:
● آخرین مهلت ارسال عکس 24 :بهمن .۱۳۹۷
● داوری 26 :بهمن ۱۳۹۷
● گشایش نمایشگاه و اعالم نتایج 4 :اسفند .۱۳۹۷
● برگزاری نمایشگاه 4 :تا  10اسفندماه  -خانه هنرمندان شهریار
توضیحات مهم:
● تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهدۀ برگزارکننده است.
● عکسهای انتخاب شده با برگزاری یک نمایشگاه در معرض دید عالقهمندان قرار خواهد گرفت.
● به تمامی عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راهیابد ،گواهی شرکت در نمایشگاه اهداء خواهد شد.
● برگزارکننده حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده در نشریات ،مطبوعات ،سایتهای اینترنتی و دیگر موارد فرهنگی  -تبلیغاتی ،در ارتباط با
جشنواره را دارد و امتیاز به نمایش در آوردن آنها در سایر مکان ها را با حفظ نام عکاس برای خود محفوظ میدارد و چنانچه از این راه درآمدی
حاصل شود 70 ،درصد مبلغ فروش به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.
●کتاب جشنواره در صورت چاپ ،به صاحبان اثر که عکسهایشان به نمایشگاه راه پیدا کرده باشد ،اهداء خواهد شد.
جوایز:
بخش عکاسی با دوربین عکاسی:
● نفر اول :تندیس جشنواره ،گواهینامۀ افتخار و مبلغ  25میلیون ریال وجه نقد.
● نفر دوم :تندیس جشنواره ،گواهینامۀ افتخار و مبلغ  15میلیون ریال وجه نقد.
● نفر سوم :تندیس جشنواره ،گواهینامۀ افتخار و مبلغ  10میلیون ریال وجه نقد.
● در این بخش از سه نفر از عکاسانی که توسط داوران شایسته تقدیر شناخته شوند ،تقدیر به عمل خواهد آمد.
بخش عکس های موبایلی:
● نفر اول :تندیس جشنواره ،گواهینامۀ افتخار و مبلغ  7میلیون ریال وجه نقد.
● نفر دوم :تندیس جشنواره ،گواهینامۀ افتخار و مبلغ  5میلیون ریال وجه نقد.
● نفر سوم :تندیس جشنواره ،گواهینامۀ افتخار و مبلغ  3میلیون ریال وجه نقد.
● در این بخش از دو نفر از عکاسانی که توسط داوران شایستۀ تقدیر شناخته شوند ،تقدیر به عمل خواهد آمد.
دستاندرکاران جشنواره:
● داوران جشنواره :افشین بختیار ،حسین رحمانی ،هادی صمدی
● دبیر جشنواره :پریسا رحیمی
● دبیر اجرایی :فرامرز مظفری
● دبیر شورای سیاست گذاری :اسماعیل رهگذر
● پشتیبانی سایت :مهندس علی شیرازی
تلفن 09354442123 :
نشانی ایمیلshahriyarclub@gmail.com :
نشانی سایت جشنوارهwww.shahriyarclub.ir :
نشانی دبیرخانه :شهرستان شهریار ،میدان حافظ ،بلوار شهید مسعود درخشان ،نبش کوچه جانبازان ،باشگاه کوهنوردی شهرستان شهریار.

