
 

    2اطالعیه شماره 

  5  کاپ نیکان  گردشگردي با موضوع عکاسیشرح اولیه مسابقات 

                   

  :گردشگريعکاسی مسابقات  موضوعات -1
 طبیعت ایران  - 

 معماري ایران  - 

 با مفهوم گردشگري ایرانآزاد - 

  
  شرایط شرکت در مسابقه :  - 2

  تمامی عکاسان در این جشنواره آزاد است . حضور  - 

قطعه عکس به دبیرخانه مسابقات به آدرس  5هر عکاس می تواند براي هر بخش حداکثر  - 
mohammadi_672@yahoo.com ارسال نماید 

 ارسال شود. dpi  300  و با دقت JPG عکس هاي باید با فرمت   - 

 شده باشد.گرفته  1401الی  1400عکسها باید از سال   - 

  تمامی عکس هاي  ارسالی باید مربوط به کشور ایران باشد.  - 

  احمدي) باشد- نام شرکننده ( مثال معماري -نام هرعکس می بایست شامل : عنوان موضوع مسابقه  – 

 عکس هاي ترکیبی و ساخته شده توسط ابزار گرافیگی پذیرفته نخواهد شد. - 

هر شرکت کننده می بایست آثار خود را در قالب یک پوشه و با درج نام ونام خانوادگی خود به  - 
  دبیرخانه مسابقات ایمیل نماید 

منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی گردیده و هیج گونه  به شرکت کنندهارسال عکس توسط   - 
  مسئولیتی به عهده دبیرخانه نخواهد بود.



پس از مهلت مقرر درج شده در بخش زمانبندي مسابقات به دبیرخانه مسابقات ارسال شود به آثاري که - 
  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  نخواهد داشت. آثار دبیرخانه مسابقات هیچ مسئولیتی را در قبال ارسال نادرست - 

  قات است.به منزله قبول شرایط و مقررات مساب شرکت کنندهمسابقات توسط  ثبت نامتکمیل فرم   - 

  برگزاري مسابقه : بنديزمان - 3

   زمان ثبت نام و ارسال آثار آماده شده از سوي شرکت  1401دي ماه  30آذر لغایت  15از
 کنندگان می باشد.

 :تبصره 

  www.Esnikan.com/exam.aspxمحل ثبت نام شرکت کنندگان    - 

  ارسال برنامه آماده شده به دبیرخانه مسابقات می بایست از ایمیل  - 

mohammadi_672@yahoo.com .صورت پذیرد 

  دیماه ) مجوز شرکت در مسابقه داده نخواهد شد. 30به آثار ارسالی پس از تاریخ اعالمی (  - 
  بهمن در محل دبیرخانه مسابقات  15گروه داوري از تاریخ یک الی بررسی آثار دریافتی توسط

 صورت می پذیرد

 .اسامی آثار برتر شانزدهم بهمن در سایت برگزاري مسابقات اعالم می شود 

  آثار منتخب در موزه گردشگري بابل به رویت عالقمندان گردشگري در قالب نمایشگاه روز
  هجدهم بهمن ماه به نمایش گذاشته می شود

  صاحبان آثار منتخب می توانند در زمان برگزاري نمایشگاه حضور یابند که الزم است هماهنگی
 الزم در زمینه حضورشان با دبیرخانه مسابقات انجام شود.

 از و بهمن بیستم پنجشنبه روز استانی مقامات حضور در جوائز اهدا و مسابقات اختتامیه 
  .بود خواهد  صبح 10 ساعت

 ن کارت شناسایی ملی و شناسنامه توسط اعضاء گروه هاي برتر براي حضور در مسابقات به همراه داشت
 الزامی می باشد .

  5دبیرخانه مسابقات نیکان کاپ 



 


