مسابقه دیجیتال  ۱۰۲۶کلوب عکس کارون

موضوع :پرندگان و حیوانات
شرکت کلیه عالقمندان در این مسابقه آزاد است .هر نفر میتواند حد اکثر دو عکس برای شرکت در مسابقه ارسال نماید.
عکسها باید بر مبنای تعریف "عکاسی طبیعت" کاپا و فیاپ ارائه شوند .در ستون سمت چپ صفح ٔه انگلیسی فرا خوان مسابقه ،لینک عکاسی
طبیعت به فارسی قابل دسترسی است.
عکس ها ،حتما باید عنوان داشته باشند .عکس بدون عنوان و عکسهایی که در مسابقات قبلی شرکت داده شده اند ،پذیرفته نمیشوند.
نمایشگاهی از عکسهای شرکت کنندگان در مسابقه در گالری کارون بر گذار میشود .عالقمندان میتواند ،هم زمان و مطابق مقررات گالری عکس
خود را برای نمایشگاه ارسال نمایند .شرکت درنمایشگاه اجباری نیست (به جز برنده ها).
یک نمایشگاه دائمی از کلیه عکسها در وب سایت گالری ساخته میشود؛ هم چنین یک اسالید شو
کلیه مقررات باید مطابق این فرا خوان اجرا شود .شرکت کنندگانی که مقررات را رعایت نکنند ،بدون هیچ گونه اطالعی از دور مسابقه حذف شده و
هزین ٔه پرداختی مسترد نمیشود ،و اگر بین برندگان باشند ،جایزه به نفر بعدی تعلق میگیرد.
مسابقه توسط سه داور داوری میشود .داورها توسط کلوب عکس کارون انتخاب میشوند و نظر آنها نهایی است.
این فرا خوان تغییراتی خواهد داشت .شرکت کنندگان میتوانند متن نهایی را به انگلیسی ببینند.
کلوب عکس کارون مجاز است عکسهای دریافتی را به هر شکل و درهر کجا منتشر نماید (روزنامه ،مجله ،آلبوم ،بولتن ،کتاب ،اینترنت ،اسالید
شو ،)...ولی کپی رایت عکسها متعلق به عکاس میباشد.

مسابقه
عکسها باید مطابق "راهنمای آماده کردن عکس" آماده شوند .لینک آن در ستون سمت چپ صفح ٔه انگلیسی فرا خوان مسابقه قابل دسترسی است.
حد اکثر ابعاد عکس  ۲۴۰۰پیکسل (عرض) و  ۲۰۴۰پیکسل (ارتفاع) و حجم  ۱مگا بایت است .عکسها میتوانند با فتو شاپ ادیت شوند .عکس
سیاه و سفید یا رنگی پذیرفته میشود .به یاد داشته باشید ،که کلوب عکس کارون به دنبال عکاسی هنری است ،و عکسها این چنین داوری
میشوند.
با استفاده از شمارهٔ عضویت و ایمیل خود ،عکسهای خود را در لینک زیر در وب سایت کلوب آپلود کنید:
www.Caroun.com/competition/signin.aspx?site=digital2016

اگر عضو کلوب عکس کارون نیستید ،ضمن هماهنگی با کلوب ،عکس خود را با ایمیل بفرستید .امکان تعویض عکس ،برای غیر عضو موجود
نیست.
هر یک از اعضأ میتواند دو عکس آپلود نماید .امکان تعویض عکسها تا قبل از تاریخ نهائی وجود دارد .اگر بعد از تعویض عکس ،عکس جدید
خود را در صفحه ندیدید ،صفحه را ریلود کنید .و در پایان ،عنوان عکس فراموش نشود.

آخرین تاریخ آپلود یا ایمیل عکس :قبل از ساعت  ۲۱شب  ۱۹اسفند  ۲۹ ،۲۳۹۴مارچ  ۱۰۲۶به وقت ونکوور ،کانادا
جوایز
نفر اول :مدال طالی کلوب عکس کارون  /گواهی نام ٔه کلوب عکس کارون
نفر دوم :مدال نقره کلوب عکس کارون  /گواهی نامه کلوب عکس کارون
نفر سوم :مدال برنز کلوب عکس کارون  /گواهی نامه کلوب عکس کارون

کارهای منتخب:
هفت عکس منتخب "لوح تقدیر" کلوب عکس کارون را دریافت مینمایند.
هر یک از شرکت کنندگان میتوانند فقط یک مدال به دست آورند.

هزین ٔه شرکت در مسابقه :ده دالر برای اعضا کلوب عکس کارون ،برای دو عکس
غیر عضو ۱۲ :دالر برای هر عکس
نقد ،چک یا توسط پی پال ،و با تسهیالتی برای پرداخت در ایران .برای پرداخت در کانادا ،مالیات به این هزینه اضافه میشود.

نمایشگاه
نمایشگاهی از آثار شرکت کنندگان در این مسابقه و مسابقههای دیگری ،که کلوب در  ۱۰۲۶در آنها شرکت میکند ،در گالری کارون در ونکوور
کانادا بر گذار میشود .عالقمندان به شرکت در این نمایشگاه ،هم زمان با آپلود عکس خود فرم شرکت در نمایشگاه را پر کرده و مطابق آن کار خود
را ارسال نمایند .محدودیتی برای تعداد عکسها وجود ندارد .فرم در وب سایت گالری موجود است:
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Calls/CallContractCAG.pdf

امکان چاپ و قاب عکسها در ونکوور (به هزین ٔه عکاس) موجود است.
هزینه شرکت در نمایشگاه صد و پنجاه دالر است.
شرکت عکسهای برنده در این نمایشگاه اجباری است.
در صورتی که هر یک از برندگان در نمایشگاه شرکت نکنند ،جایزه به نفر بعدی تعلق میگیرد.
اگر مایلید عضو کلوب عکس کارون بشوید ،به راهنمای آن در وب سایت مراجعه نمائید:
http://www.caroun.com/CAPA-Membership/CPC-Membership.html

کلوب عکس کارون هیچ گونه مسئولیتی در مقابل گم شدن یا آسیب دیدن عکسها ندارد .عکسها باید در آخرین روز نمایشگاه ،توسط شرکت کننده
تحویل گرفته شوند و یا هزینهٔ پست و استرداد آنها هنگام تحویل عکس پرداخت شود .کلوب عکس کارون ده روز پس از اتمام نمایشگاه عکسها
را نگاه میدارد و بعد از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

سوال و جواب:
می توانید با ایمیل کلوب یا تلفن گالری تماس بگیرید:
CPC2011 (at) Caroun (dot) com

همین االن میتوانید عکسهای خود را برای مسابقه آپلود نمایید! موفق باشید! و نفر اول!
اسپانسر ها:
مجله فرهنگ بی سی ،مرکز فرهنگی هنری کارون

