انجمن عکاسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فراخوان هفتمین مهرواره فصلی عکس ،تابستان 0011

«به نام مهربان هستی بخش»
مقدمه:
انجمن عکاسان نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای سیاستهای کلی کانون مبنی بر آسیب زا بوودن
برنامههای رقابتی ،میکوشد تا نوجوانان را به تعامل ،دوستی ،همبستگی و مشارکت در فعالیتهای گروهی تشویق نماید .بنا بور
این نکته ،موضوعاتی را به صورت فصلی در قالب «مهرواره» برای تشویق نوجوانان عالقهمند به عکاسی مطرح کرده و به صورت
نمایشگاهی در دید عموم قرار می دهیم.
درهفتمین مهرواره ،ویژهی فصل تابستان  0011موضوعاتی متناسب با این فصل انتخاب کردهایم تا اعضای عالقهمنود و خوال
انجمن عکاسان نوجوان با هدف به تصویر کشیدن ابعاد مختلف این فصل در فراخوان شرکت کنند.
اهداف:


تقویت و پرورش مهارت خوب دیدن ،دوباره دیدن و توجه به پدیدههای محیط پیرامون



توجه و دقت به زیباییهای طبیعت با تکیه بر جغرافیای بومی و محلی استان ها و شهرها



ثبت نگاه روشن و صادقانهی نوجوانان نسبت به رویدادها و معضالت اجتماعی و مشکالت زیست محیطی

موضوعات:
 -1آب
رفته بودم سر حوض
تا ببينم شايد ،عكس تنهايي خود را در آب،
آب در حوض نبود
ماهيان مي گفتند:
"هيچ تقصير درختان نيست"
ظهر دم كردهی تابستان بود،
پسرِ روشن آب ،لب پاشويه نشست
و عقاب خورشيد ،آمد او را به هوا برد كه برد...
تو اگر در تپش باغ خدا را ديدی ،همت كن
و بگو ماهيها ،حوضشان بيآب است.
«سهراب سپهری»
آب منشاء حیات و سرآغاز زندگی همه موجودات زنده و ارزنده ترین هدیه ی خداونود مهربوان اسوت .از دیربواز آب بوه سوبب
حیاتی بودن ،مقدس شمرده شده و استفاده بهینه از آن یک وظیفه و اسراف در آن گناه به شمار آمده است.
آلودگی آب رودخانهها در بسیاری از کشورها ،علیرغم وجود منابع کافی آب شیرین ،تأمین آب آشامیدنی سالم را با مشوکل رو
بهرو کرده است .انسانهای بیشماری در سراسر جهان از دسترسی به آب سالم محروماند .ایران نیز در آستانه بحوران کومآبوی
قرار دارد .از این رو توجه به استفاده ی بهینه از آب و درک ارزش و اهمیت آن برای کودکوان و نوجوانوان بسویار حواهز اهمیوت
است.
آب از دریچهی دوربین و نگاه شما چگونه است؟ چگونه میتوانید با گرفتن عکسهای تأثیرگذار و ماندگار ،در حفظ ایون هدیوه
و نعمت ارزشمند خدای متعال سهیم باشید؟
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 -2تابستان و سایه ها
ظهر تابستان است
سايه ها ميدانند كه چه تابستاني است
سايه هايي بي لک
گوشه ای روشن و پاک
كودكان احساس جای بازی اينجاست...
«سهراب سپهری»
تابستان فصل بازی آفتاب و سایههاست .عکاس که باشی ،تابستان برایت رنگ و بوی دیگری نسبت به دیگور فصولهوای سوال
دارد ،تابستان یعنی نور مناسب در اکثر ساعات روز ،یعنی بازی با آفتاب و سایه ،یعنی بهترین زمان برای رفتن به دل طبیعت و
عکاسی از سوژههای جدید.
سایهها میتوانند به زیبایی عکسهای ما کمک کنند .سایهها میتوانند سوژه های ما را جوذاب تور کورده و یوا حتوی خودشوان
سوژهای برای عکاسی شوند .ما منتظریم تا از دریچهی دوربین و نگاه شما تصویرهای خالقانوه و شوگفت انگیوز از بوازی نوور و
سایهها را به تماشا بنشینیم.
شرکت کنندگان:
همهی اعضای خال و فعال انجمن های عکاسان نوجوان کانون برورش فکوری کودکوان و نوجوانوان و مربیوان و کارشناسوان
عالقهمند در هر استان میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
گروه سني:
 +21نو نگاه
 +21نوجوان
 21تا  11سال ( اعضای ارشد)
بزرگسال (مربيان و كارشناسان كانون)

مقررات عمومی شرکت در مهرواره:
مرحله استانی:



هر شرکت کننده میتواند بنا به عالقهی خود حداکثر 01قطعه تک عکس و دو مجموعه عکس( هور مجموعوه شوامل
حداکثر  5فریم ) به دبیرخانه استانی مهرواره ارسال نماید) .ارسال مجموعه عكس الزامي نيست) .



پس از داوری استانی میبایست از هر عکاس حداکثر  5اثر و یک مجموعه عکوس انتخواب و طبوق شویوه ای کوه در
ادامه میآید به دبیرخانه انجمن عکاسان نوجوان مرکزی ارسال نمایند.

نکتهی مهم:
ضروری است گروه داوری استاني متشكل از كارشناس هنری استان ،نماينده انجمن و يک فرد متخصص كانوني يا
غير كانوني باشد.
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مرحله کشوری:


دبیرخانه انجمن عکاسان نوجوان مرکزی ششمین مهرواره عکس ،پوس از دریافوت آثوار از اسوتانهوا در مرحلوه دوم
داوری دربخش تک عکس از هر گروه سنی  5نفر را به عنوان برگزیده و در بخش مجموعه عکس از هور گوروه سونی
یک مجموعه عکس ( جمعا  40نفر) را انتخاب و اعالم خواهد کرد.



هم چنین در هر گروه سنی  5نفر (جمعا  41نفر) شایسته تقدیر انتخاب و اعالم خواهد شد.



از برگزیدگان و شایستگان تقدیر ،با ارسال هدیه فرهنگی و لوح سپاس ،قدردانی خواهد شد.



نمایشگاهی از آثار برتر در سایت کانون مجازی به نشانی  www.kpf.irدر دید عموم قرار خواهد گرفت.

مشخصات عکس های ارسالی:


در این فراخوان ،عکاسی می تواند با موبایل یا دوربین عکاسی صورت گیرد.



عکسها می توانند رنگی یا سیاه و سفید باشند .ویرایش عکسها تا جایی که موجب خدشه دار شودن تصواویر نشوود
بالمانع است.



تصاویر ارسالی با موبایل نباید کمتر از  ۸مگاپیکسل باشد.




عکس ها می بایست با فرمت  jpgو حد اکثر حجم فایل  0مگا بایت باشد  .عکسهای بوا کیفیوت نامناسوب از داوری
حذف خواهند شد.
در مجموعه عکسهای ارسالی شماره عکسها به ترتیب قرارگیری قید شود:

مجموعه عكس ( عنوان ) 2
مجموعه عكس ( عنوان ) 1


شرکت کنندگان بایستی مشخصات هر عکس را در یک فایل با فرمت wordهمانند زیر نوشته و ارسال کنند



نام خانوادگی ،نام  ،شمارهی عکس .برای مثالTaheri reza:1



مشخصات هر شرکت کننده شامل :نام و نام خانوادگی  ،سن ،تحصیالت ،نشانی دقیق پستی ،شوماره تلفون ثابوت و
همراه ،مکان و زمان هر عکس می بایست در قالب یک فایل با فرمت  wordنوشته و ارسال شود.



فایل عکس ها نمیبایست دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،تاریخ ،واترمارک ،لوگوو و یوا هرگونوه نشوان تصوویری
دیگری باشند.

نکتهی مهم:
مسئوليت صحت تعلق عكسها با فرستنده است.
تقویم مهرواره:
آخرين مهلت دريافت آثار در استان و مرحله داوری استاني:
 21شهريور 2011
آخرين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه مركزی در ستاد:
11شهريور 2011
مرحله نهايي داوری در ستاد و اعالم نتايج:
پايان مهر 2011
توجه :به آثاری كه پس از مهلت مقرر به دبيرخانه رسيده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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شیوه ارسال آثار استانی برای ستاد:






آثار منتخب در مرحله استانی ( هر اثر به صورت فایل جدا و با کیفیت مناسب ) باید در پوشههای جداگانه به هموراه
فایل  wordاسامی و گروه سنی شرکت کنندگان به شیوهی FTPاز دفتر استان به مدیریت آفورینش هوای ادبوی و
هنری ارسال شوند .به عکسهایی که به روشی غیر از این ارسال شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضروری است همزمان نامهی مدیرکل استان مبنی بر ارسال عکسها ،از طریوق اتوماسویون اداری بوه ایون مودیریت
ارسال شود.
برای ارسال فایل عکسها از طریق  FTPمیبایست هماهنگی الزم بوا کارشوناس فنواوری اطالعوات اسوتان صوورت
پذیرد.
لطفا از ارسال عکس از طریق ایمیل ،اتوماسیون اداری CD ،و یا هر شکل دیگری ،پرهیز نمایید.

نکتهی مهم:
ضروری است مربيان محترم به منظور اطمينان از صحت تعلق عكس ها به اعضا ،در مرحلهی استاني ،عكسسهسا را
راستي آزمايي نمايند.
لطفا هرگونه سوال يا ابهام را از طريق شماره تلفنهای 88110888- 88112181_88112188 :داخلي  211و يسا شسماره
همراه ( 11212102282خانم مامک يحيي پور مطرح نماييد.
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