سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای رسالت خویش و در جهت ایجاد انگیزه
در شهروندان عزیز بیرجندی و در راستای برنامهی ملی « شکست بیماری کرونا » و اجرایی شدن "شعار در خانه
بمانیم" نسبت به برگزاری جشنواره #درخانه بمانیم اقدام نماید  .این جشنواره در چند بخش برگزار می شود شرکت
درتمام بخش های جشنواره برای عموم آزاد است .

« شـرایـط شـرکـت در جـشــنـواره »
-1شرکت در جشنواره برای عموم آزاد است و دارای محدودیت سنی نمی باشد.
-2آثار در دو گروه آثار تصویری و آثار ترسیمی نوشتاری طبقه بندی می گردد که آثار تصویری می بایست در قالب
 CDو آثار ترسیمی نوشتاری ،اصل اثر حداکثر تا 22فروردین  1911به دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری به نشانی مفتح  93پالک  1تحویل گردد.
-9کلیه تصاویر اعم از فیلم و عکس باید واضح و با نور کافی تهیه شود  .تصاویر با کیفیت پایین داوری نخواهد شد .
-3فیلم های تهیه شده از آثار (بازیها و سرگرمی) باید کمتر از  91ثانیه باشند  ( .افزایش سرعت فیلم و برش فیلم مجاز
می باشد ).
-9عکس آثار با فرمت  jpegارسال گردد و حداقل از هر اثر  9عکس از سه زوایه ارسال گردد .
-6در کلیه تصاویر اعم از عکس و فیلم ضروری است در یک مورد صاحب اثر یا یکی از نزدیکان او که در صورت
برگزیده شدن امکان حضور یا تحویل مدارک وی وجود داشته باشد حضور داشته باشد .
-7هر گونه ویرایش عکس باعث حذف از مرحله داوری می شود (.برش عکس بالمانع است).
-8خاطرات و دلنوشته ها به صورت دست نوشته و در حد یک صفحه  3Aارائه شود .
-1آثار ارائه شده به دبیرخانه با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی  ،شماره ملی  ،شماره تلفن همراه و نشانی
پستی تحویل داده شود .
-12در کاشت سرسبزی  ،استفاده از چند بذر  ،خالقیت و نوآوری در اجرا  ،ایجاد بعد و فرم دهی به سبزه  ،خالقیت و
نوآوری از مفاد داوری در بخش سرسبزی خواهد بود .
-11در بخش تخم مرغ رنگی اجرای تکنیک های هنری مانند نقاش  ،کالژ ،برجسته کاری از موارد مورد نظر در داوری
می باشد .ضمنا ً استفاده از تخم مرغ سفالی و دیگر سازه های تخم مرغی شکل بالمانع است .

مــهــم :
-12کلیه فایل های ارسالی به صورت زیر نامگذاری شوند :
شماره اثر – نام و نام خانوادگی – شماره تلفن همراه – نام بخش مسابقه
 -19نتایج داوری آثار 1 :اردیبهشت همزمان با روز شوراهای اسالمی شهر اعالم خواهد شد و به برگزیدگان در هر
بخش هدایایی تقدیم می گردد.

