مسابقه عکاسی از حیات وحش ایران سال ۲۰۱۷

اطالعات تکمیلی

مسابقه عکاسی

زمان مﺴابقه ،تاریﺦ ﻗﻀاوت و بﺮﮔﺰاری نمایﺸگاه:
 - ۱مﺪت زمان ارائه عکس
مهلت ارسال تا ﭘایان روز نهم تیر ماه سال جاری

مسابقه عکاسی از حیات وحش سال  ۲۰۱۷هم اکنون در حال
اجرا میباشد
هدف اصلی این مسابقه عکاسی باال بردن سطح آشنایی عموم
مردم و جلب کردن توجه جوامع بین المللی به حیات وحش در

 -۲مﺪت زمان ﻗضاوت
یک ماه ﭘس از ﭘایان مسابقه

معرض انقراض ایران میباشد

 - ۳تاریﺦ برﮔزاری نمایشگاه  -دیدار عمومی
در آینده نزدیک اعالم میشود
نحوه و قوانین ارائه عکس
همه عکسهای ارائه شده بایستی اصل بوده باشند ،به این

این مسابقه زمینه ایی کلی در مورد حیات وحش داشته و شامل
ردههای زیر میباشد
 ﭘﻮرتﺮه های حﯿات وحﺶ ﭼﺸﻢ انﺪاز ،ﻗلﻤﺮو و مﺤﯿﻂ زنﺪﮔی حﯿات وحﺶ * -حﯿﻮانات در معﺮض انقراض

معنا که تنها عکس هایی ﻗابل ارائه میباشند که توسط خود
شما ﮔرفته شده باشند و شخص شما صاحب کلیه حقوق
مربوطه میباشید

شرکت در این مسابقه برای هر فردی از هر ملیتی رایگان میباشد،
مشروط بر اینکه عکس در ایران ﮔرفته شده باشد.

عکسهای ارائه شده میتوانند هم از جهت افقی و هم
عمودی برداشته شده باشند

از افرادی که جزو اعضای این ﮔروه میباشند سه ﻗطعه عکس و از
افرادی که جزو اعضای ﮔروه نیستند یک ﻗطعه عکس برای شرکت
در مسابقه ﭘذیرفته میشود.

فرمت ﻗابل ﻗبول جیﭘگ بوده و فرمتهای غیر دیجیتال مورد
ﻗبول ﻗرار نخواهند ﮔرفت

به برنده اول مسابقه مبلغ  ۲۵۰۰کرونا سوئدی ،به برنده دوم مبلغ
 ۲۰۰۰کرونا سوئدی ،و به برنده سوم مبلغ  ۱۵۰۰کرونا سوئدی،
نقد یا معادل ،اهدا میشود.

عکس باید از حداﻗل  ۲۵۰۰ﭘیکسل برخوردار باشد

برﮔزار کننده مسابقه )ایی اف ایی( حق تغییر دادن در
اندازه عکس را برای خود محفوظ میدارد
تصاویر نباید شامل هیﭼگونه حاشیه و کادر باشند .اﮔر
تصویری دارای کادر و حاشیه باشد ،برﮔزارکننده )ایی اف
ایی( حق برداشتن حاشیه را برای خود محفوظ میدارد

عکسهای ارائه شده در نمایشگاههای عکس در شهرهای استکهلم،
سوئد و لندن ،انگلستان به نمایش ﮔذاشته خواهند شد .ﮔروه منتخبی
از عکسهای ارائه شده در مرحله بعدی برای ارائه به سازمان ملل
متحد به منظور ثبت انواع حیات وحش ایران مورد استفاده ﻗرار
خواهند ﮔرفت.

تصاویری که از طریق نرم افزار و یا رایانه تغییر داده شده
باشند ﻗابل ﻗبول نخواهند بود
عکسهای ارائه شده باید تا حد امکان شامل متادیتا )اطالعت رایانه(
مربوطه باشند .به عالوه ،عنوان عکس باید شامل اطالعات زیر
باشد مکان ،نام و نوع مکانی که عکس در آن ﮔرفته شده ،به عنوان
مثال یخﭼال طبیعی ،غار ،ﭘارک ملی و غیره ،شهر ،استان و
جزییات الزم در مورد تصویر
برﮔزار کننده حق تغییرات جزیی در عنوان و توضیحات
مربوط به تصاویر ارائه شده را به منظور اصالح اشتباهات
امالیی و دستوری برای خود محفوظ میدارد

www.earthforeveryone.org

*منظور از ﭼشم انداز و ﻗلمرو  ،زیستگاه جانور خاصی می باشد و
شرکت کننده محترم می بایست به این نکته اشاره نماید.
نکته مهم :لطفا دﻗت بفرمایید عکس از حیوانات در باغ وحش و یا
اسارت مورد ﻗبول نمی باشد و برای ﮔرفتن عکس نباید محل زندﮔی
.حیوان مورد تعرض ﻗرار ﮔرفته باشد

