دهمین مسابقه/نمایشگاه سالیانه کلوب عکس کارون ،بی سی ،کانادا۶۱۰۲ ،
www.CarounPhotoClub.com
کلوب عکس کارون ،عضو انجمن عکاسان کانادا ،دهمین مسابقه/نمایشگاه سالیانه خود را در ونکوور کانادا برگزار مینماید .عکاسان ،حرفهای و
اماتور از سراسر دنیا  ،میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
شرکت کنندگان باید عضو کلوب عکس کارون باشند یا بشوند و عضویت آنها تا پایان دسامبر  ۶۱۰۲اعتبار داشته باشد .عکسها توسط یک هیئت
داوری ،مرکب از سه عکاس منتخب کلوب عکس کارون ،داوری میشوند و نظر آنان نهایی است.
راهنمای کامل ثبت نام عضویت در کلوب به انگلیسی و فارسی در وب سایت کلوب به آدرس زیر موجود است:
http://www.caroun.com/CAPA-Membership/CPC-Membership.html

کلوب عکس کارون حق انتشار عکسها را به هر شکل و در هر جا خواهد داشت (مجله ،بولتن ،وب سایت ،اسالید شو ،)...ولی کپی رایت عکس
متعلق به عکاس است .اسالید شو (با موسیقی) از عکسها تهیه میشود.
- ۰تمام عکسها باید "عنوان" داشته باشند .عکس "بدون عنوان" پذیرفته نمیشود .عکسهای ارائه شده در مسابقات قبلی نیز مجاز به شرکت
مجدد نیستند.
- ۶اسالید ،نگاتیو ،دیجیتال (رنگی یا سیاه و سفید) قابل قبول هستند .هر عکاس میتواند  ۴عکس ارائه نماید .پس از ارسال عکس نمیتوانید آن را
عوض کنید.
- ۳نمایشگاهی از عکسهای برندگان .،منتخب و دیگر از عکسها در گالری کارون در کانادا برگزار میشود .شرکت کنندگان باید هم زمان شرکت در
مسابقه ،مطابق مقررات گالری کارون ،برای شرکت در نمایشگاه نیز اقدام کنند .فرم شرکت در نمایشگاه گروهی گالری از روی وب سایت گرفته ،پر
شده و امضا شود ،و همراه با عکسها ارسال شوند.
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Calls/CallContractCAG.pdf

- ۴این یک مسابقه عکاسی هنری و موضوع آن تقریبا آزاد است .عکسهایی با موضوع طبیعت ،حیات وحش ،تصویری ،پرتره ،معماری ،طبیعت بی
جان ،آبستره ،ورزشی ،عکاسی سفر و کلوز آپ  ...پذیرفته میشوند .از ارسال عکسهای خانوادگی ،خبری ،مذهبی  ،سیاسی خود داری کنید؛ مردود
اند!
- ۵نمایشگاه دیجیتالی دائمی از عکسهای برنده و منتخب در وب سایت کلوب عکس کارون و گالری کارون ساخته میشود.
- ۲تمامی مقررات مندرج در این متن باید توسط شرکت کنندگان رعایت شود .کسانی که مقررات را مراعات نکنند از دور مسابقه و بدون هیچ
اخطاری حذف میشوند ،حتی اگر بین برندگان باشند ،و جایزه به نفر بعدی تعلق میگیرد و هیچ هزینهای هم مسترد نمیشود.
 -۷این بیانیه در مدت برگزاری نمایشگاه ،بدون هیچ اعالم مجدد ،تغییراتی خواهد دشت .شرکت کنندگان میبایستی راسا و مجددا به آن مراجعه کنند.

مسابقه:
شرکت کنندگان باید عکسهای خود را در ابعاد  ۳۱در  ۴۱یا  ۳۱در  ۴۵سانت چاپ و همراه یک فایل دیجیتال به همان ابعاد ارسال کنند .امکان چاپ
عکس و قاب ،به هزینهٔ عکاس ،در ونکوور نیز هست.

آخرین تاریخ ارسال عکس :عکسها باید قبل از  ۳۱سپتامبر  ۶۱۰۲به وقت کانادا در گالری کارون باشند.

عکسهایی که دیرتر برسند از نمایشگاه حذف میگردند و هزینه آن نیز مسترد نمیشود .فرم شرکت در مسابقه برای هر عکس جداگانه پر شده و
پشت قاب با نوار چسب کاغذی چسبانده شوند .فرم ویور برای هر عکاس یکبار پر شده و همراه عکس ارسال شود.

جوایز
برندگان:
نفر اول :مدال طالیی انجمن عکاسان کانادا  /گواهی نامه 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 :ده عکس منتخب "لوح تقدیر" کلوب عکس کارون را دریافت مینمایند .جوایز پس از نمایشگاه اهدا میشود.
هر یک از شرکت کنندگان میتوانند فقط یک مدال به دست آورند.

هزینه شرکت در مسابقه:
کارهایی که تا  ۰آگوست به گالری کارون رسیده باشند ۶۵ :دالر ،و بعد از این تاریخ  ۵۱دالر
هزینهٔ شرکت در نمایشگاه  ۰۵۱دالر
هزینه نقد یا چک ،و یا توسط پای پال در اینترنت همراه عکس ارسال میشود .تسهیالتی برای پرداخت ایران نیز هست.
برای پرداخت در کانادا ،مالیات به این هزینهها اضافه میشود.

نمایشگاه:
نمایشگاهی از عکسهای شرکت کنندگان در گالری کارون در دسامبر  ۶۱۰۲برگزار میشود.
فرم شرکت در نمایشگاه و هزینه گالری همراه با عکسها باید به گالری کارون رسیده باشد.
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Calls/CallContractCAG.pdf

عکسهایی که دیرتر برسند ،از نمایشگاه حذف میگردند و هزینه آن نیز مسترد نمیشود.
کلوب عکس کارون هیچ گونه مسولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدن عکسها یا قاب ها ندارد .عکسها بایستی در آخرین روز نمایشگاه توسط
شرکت کننده تحویل گرفته شوند ،و یا هزینه پست و استرداد آن هنگام تحویل عکس پرداخت شود .کلوب عکس کارون ده روز پس از اتمام نمایشگاه
عکسها را نگاه میدارد و بعد از آن هیچ گونه مسولیتی ندارد.
سوال و جواب :می توانید با ایمیل کلوب یا تلفن گالری تماس بگیریدCPC2011 (at) Caroun (dot) com :
در صورتی که مایلید از طریق فیس بوک با کلوب تماس بگیرید ،ابتدا باید مسئول مسابقه ،مسعود سهیلی ،را به عنوان دوست به لیست خود در فیس
بوک بیفزاییدhttps://www.facebook.com/masoud.soheiliii :
این فراخوان در بخش "اخبار ،نمایشگاه و مسابقات" وب سایت کلوب عکس کارون نصب شده است ،و هر گونه تغییری در آن جا داده میشود:
http://www.caroun.com/News/Exhibitions.html

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

