
   Popular Photography & Imaging Competitions مسابقات عكاسي ماهيانه مجله

  : هاي خود را به آدرس زير ارسال نماييد عكس 

Popular Photography & Imaging 1633 Broadway, NY, NY 10019, USA 
  YourBestShot@hfmus.com : ارسال كنيد E-Mailو يا آن را با 

.  ارسال شودK 100 – 50 بين JPGها  عكس. ها آزاد است موضوع عكس.  عكس ارسال نماييد5ثر د حداكيتوان هر ماه مي

ها اطالعات زير  همراه عكس.  جهت چاپ عكس در مجله ارسال شودMB 9 تا 3در صورت برنده شدن يك فايل بين 

، مجله مجاز به چاپ).  گرافيكيبرنامه/ فيلتر/فيلم/ نور/ لنز/دوربين( مشخصات عكس/ email / تلفن/آدرس: ارسال شود

كنيد كه اين  با ارسال عكس تائيد مي. استفاده از عكس در اينترنت و هرگونه استفاده تبليغاتي از عكس شما را دارد

  .شود هيچ عكسي مسترد نمي. عكس شماست و متعلق به شخص ديگري نيست

   دالر 50+ لوح تقدير : نفر چهارم و پنجم /  دالر100نفر سوم /  دالر200نفر دوم /  دالر300نفر اول :  جوايز
  

    ) تورنتو–كانادا ( Photo Life magazine Competitions  مسابقات ماهيانه مجله 

  : براي شركت در اين مسابقات بايد در روزنامه ماهيانه اينترنتي اين مجله به آدرس

http://www.PhotoLife.com/NewsLetter.phpثبت نام كرد .  

براي اطالعات بيشتر به . شود مسابقه و جوايز آن در سايت مجله اعالم و عكسهاي برندگان در مجله چاپ مي موضوع 

  http://www.PhotoLife.com/Contents.php. آدرس زير مراجعه شود 

  . باشد   به شرح زير مي2007 سال مسابقاتموضوع 

  زمان اعالم برنده و چاپ عكس  آخرين مهلت ارسال  موضوع

  2007مارس   2006 نوامبر 11  بندان و ترافيك راه

  2007مه   2007 ژانويه 13  نيهاي كوهستا راه

Self - Portrait  17 2007جوالي   2007 مارس  

  2007سپتامبر   2007 مه 12  هاي مارپيچ جاده

  2007نوامبر   2007 جوالي 14  حيوانات عجيب و غريب

 25x20حداكثر اندازه چاپ ( و يا فايل ديجيتالي ) cm 35 x25   تاx 13 18از (  نگاتيو سياه و سفيد و رنگي ,اساليد

  .  عكس5هر نفر براي هر ماه حداكثر . تواند ارسال شود براي مسابقه مي) RGB ,300dpiمتر و  سانتي

  :  موارد زير را رعايت كنيد ،فرستيد  مي emailاگر فايل خود را با 

   ) . جداگانه  ارسال كنيدemailبراي پنج عكس، پنج  ( . فقط يك عكس بفرستيدemail با هر – 1

  . مطلب ديگري در اين قسمت اضافه نشود.  بنويسيدemail موضوع مسابقه را در محل موضوع – 2

   : اطالعات زير ذكر شودemail در متن – 3

   عنوان عكس– تلفن – آدرس – فاميل –اسم 

  . يت باشد و حجم آن كمتر از سه مگاباJPG فايل ارسال – 4

  . ارسال شوند Showtime@PhotLife.Com  ها به آدرس    عكس– 5

  " Photo Life " Show Time: ها  آدرس پستي جهت ارسال عكس

One Dundas St., Suite 2005, PO BOX 84, Toronto, ON, MSG 123, Canada 
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