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عكس كليه اعضاء كلوب .  دومين مسابقه ساليانه گروهي عكس را در تهران برگزار نمايدكلوب عكس كارون در نظر دارد

  .بقه شركت كنندا و انجمن عكاسان كانادا مي توانند در اين مسكارون

  )عكاسي هنري(آزاد : موضوع -

 .ند ديجيتال، نگاتيو و يا اساليد رنگي باشندكارهاي عرضه شده مي توا -

 .از بين آنان ممكن است يك عكس انتخاب شود.  عكس ارسال نمايد4هر عضو مي تواند حداكثر  -

 .)اسامي هيئت داوران اعالم مي گردد. (عكس ها را انتخاب مي نمايند)  عكاس ايراني3(هيئت داوران  -

 .دانستن نام عكاس، عكس ها را انتخاب مي كنندكليه عكس ها كد گذاري و هيئت داوران بدون  -

  

  :عكس ها و مدارك زير براي مسابقه ارسال شود

هيچ .  نوشته شودCPC/CAPA از هر عكس، پشت هر عكس فقط شماره عضويت 18x18 تا 13x18دو چاپ  -

  .نوشته ديگري پشت عكس نباشد

نور و رنگ عكسها .  سانتي متر70x50دهر كدام به ابعاCMYK,TIFF, 300 dpi  :  حاوي عكس هاي فوقCDيك  -

 .ت از ابعاد فوق كادر سفيد باشدنتنظيم و سه سا

 خود را emailدر اين صفحه آدرس . ارسال شود) A4در وسط صفحه  (CPC/CAPAفتوكپي كارت عضويت  -

  .بنوسيد

 4 تا 1هاي  باالي فرم و پشت عكس با شماره.  فرم شركت در مسابقه براي هر عكس جداگانه پر شود -

 .مشخص گردد

  .ارسال شوند" 15875-6655 صندوق پستي - تهران-مسعود سهيلي" :مدارك فوق به آدرس

  

 ارسالي بعد از اين كارهاي. به تهران رسيده باشند) 2007 اوت 16 (1386 مرداد 25كليه كارها بايستي قبل از  -

 .تاريخ در مسابقه شركت داده نمي شوند

 .كه در نمايشگاهها و مسابقات قبلي شركت داده شده است خود داري شوداز ارسال عكس هايي  -

  .كليه كارهاي ارسالي كه تمام مقررات فوق را رعايت نكرده باشند، حذف مي شوند •

 .مسترد نمي گردد ... CDهيچگونه عكس،  •

 .انتخاب مي نمايند)  اوت21( مرداد 30ن عكس ها را قبل از هيئت داورا •

 .اعالم مي گردد)  اوت22( مرداد 31نتايج مسابقه در روز  •

تقويم، (كلوب عكس كارون مجاز است كليه عكس هاي دريافتي را به هر صورت چاپ و منتشر نمايد  •

 ....)اينترنت...كتاب

  جوايز

  :سه نفر اول برنده

  برنز انجمن عكاسان كانادا و مدال طال، نقره -

  لوح تقدير كلوب عكس كارون -
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