
 

 

 «نوروز یآئینهدر » عکس یمسابقه

 

آورند. کودکان سفیر یاد می به را کودکانه لطیف دنیای چنانهم اما ،اندکرده گذر کودکانه دنیای از هابزرگ آدم یهمه

 نگردنیایی رنگادنیای کودکی ها گم شده است. هزار خم مشکلات زندگی آدم بزرگ  اند. شوری که در پیچ«شور زندگی»

ها ترکه به چشم بزرگ ، لحظاتیزندگی هستندکردن و کشف لحظات ناب در حال مشاهده کودکان هموارهست. و زیبا

با آغاز بهار و  اشیزمانهمبه دلیل ایرانی  ینوآغاز سال هاست. و عید نوروز یکی از همان لحظه استعادی شده 

 نامیده شده است.  «نوروز»ترین سال نو در جهان است و به همین مناسبت رقیبشدن زمین، بیزنده

همین مناسبت  . بهریمبت کنیم و در معرض دید عموم بگذا، ثکنجکاو کودکی ببینیمبا دید امسال این مناسبت را  بیایید

شما  کند.برگزار می «نوروز یآئینهدر »عکسی را با نام  یمسابقهکودکان و نوجوانان  فکری واحد عکس کانون پرورش

 گر کنید.نوروزی خود را در این آئینه جلوههای ئینآنید اتومیهم 

 شود:میمسابقه در دو بخش برگزار 

 نوروز  یآئینه :بخش اصلی

 .های نوروزحضور کودکان و نوجوانان در آئین ،آداب و رسوم عید نوروز ،هاها، جشنفعالیت

 بخش ویژه: بهار در بهار 

نشینی این دو آیین را در کنار هم ثبت این فرصت را فراهم کرده تا آثاری از همبهار قرآن،  امسال با نوروزعید زمانی هم 

واهد صورت به مسابقه راه نخدر غیر این داشته باشد، ها را در براین بخش باید هر دوی این مناسبت کنیم. آثار ارسالی در

 یافت.



 

 :برگزار خواهد شد سنّی گروهسه  در مسابقه

 سال( 8)تا  کودکان .1

  سال( 18تا  9نوجوانان ) .2

 سال به بالا ( 18) بزرگسالان. 3

 

 :گاهشمار

    1012 اردیبهشت 11: آثار ارسال مهلت آخرین

 1012 اردیبهشت 31: داوری و تخابان

 خرداد 21: جوایز اهدا نمایشگاه و گشایش و شدهپذیرفته هایعکس رسانیاطلاع

 

 ها:جایزه

  :گروه بزرگسال در برگزیده نفرات به

 ریال میلیونهفتاد ، اول نفر. 1

 ریال میلیون شصت، دوم نفر. 2

 ریال میلیون پنجاه ،سوم نفر. 3

 

 

 



 :نوجوانکودک و  گروه هر دو در برگزیده نفرات به

 ریال پنجاه میلیون، اول نفر. 1

 ریال چهل میلیون، دوم نفر. 2

 ریال میلیون سی، سوم نفر. 3

 ی(: سی میلیون ریال )در هر گروه سنّبخش ویژه

 

 هیئت داوران:

 .اعلام خواهد شد اسامی هیئت داوران متعاقباً

 

 :مقررات

شرکت در مسابقه رایگان است. .1

مسابقه بارگذاری کنند. وبگاهمتقاضیان شرکت در جشنواره باید آثار خود را در  .2

.بارگذاری شود نشانیبه جشنواره وبگاه روی بایتمگا 1 از کمتر حجم با باید آثار .3

.دیبه دبیرخانه ارسال نما عکس 6 در هر بخش کلاً عکستک  3اکثر تواند حدهر متقاضی می .0

ه کردن مشخصات و اطلاعات اثر بدریافت کنید و پس از کامل فرم مشخصات را از وبگاه  .5

.نمایید وبگاه بارگذاریهمراه آثار در همان 

.و با نام خود ذخیره نماییدگذاری را به ترتیب شماره هاعکس .6

 .استفاده نمایید «بدون عنوان» یها عنوانی انتخاب  نموده  و در غیر اینصورت از کلمهتوانید برای عکسمی .7

ویسید.بن هاعکس یبا ذکر شماره یا گوشی مورد استفاده را در فرم مشخصات تاریخ ثبت عکس و نام دوربین .8



 در صورت عکاسی با گوشی همراه کیفیت دوربین گوشی را مد نظر داشته باشید در صورت نداشتن کیفیت .9

ها از داوری حذف خواهد شد.عکس، مناسب بنا به تشخیص گروه انتخاب

ی باید رو این تغییرات بلامانع است.، کم کردن حجم عکس ها در حد اصلاح رنگ و اصلاح کادرعکسویرایش  .11

فایل اصلی انجام شود. 

ومنت جدید کردن داکیکنید از باززارهایی مانند فتوشاپ استفاده میافاز نرمویرایش در صورتی که برای  :توضیح

را روی فایل اصلی انجام دهید تا به اطلاعات نهفته در فایل  یا کراپ تصاویر اصلاح رنگ خودداری کنید و

.آسیبی نرسد ()عکس 

ها را بدون حاشیه و داری کنید، عکسخود هانوشته و علامتی روی عکس از ثبت تاریخ، امضا، نام، آرم و هر  .11

.پاسپارتو بارگذاری نمایید

ر اث یاین صورت فرستندهب اثر است و در غیرکننده خالق و صاحهر اثر به معنی آن است که ارسال ارسال  .12

نخواهد داشت.پاسخگوی تبعات آن خواهد بود و جشنواره مسئولیتی در قبال آن 

 کانون پرورش فکری کودکان و وبگاهرا در نشریات  شدههای پذیرفتهعکس کننده حق استفاده ازبرگزار  .13

.داردبرای خود محفوظ می های دیگررا به صورت نمایشگاه در مکان هاآننوجوانان و به نمایش در آوردن 

جشنواره است. یکنندهبرگزار ینشده به عهدهبینیگیری در مورد مسائل پیشتصمیم .10
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