
1 رشکت همه ی عکاسان آماتور و حرفه ای از رسارس کشور آزاد است.
2 هر عکاس مجاز است حداکرث ۷ تک عکس در هر بخش و فقط ۱مجموعه عکس )حداکرث ۷ 

قطعه( ارسال مناید.
3 در بخش مستند، معیار انتخاب عکس هایی است که دخل و ترصفی در سندیت آن نشده 
باشد. اساس عكاسی مستند، بر منایش غیردستكاری شده و واقعی موضوع و تقدم موضوع بر محتوا 
و یا تقدم موضوع بر سبك تأكید دارد. بدیهی است اصالح رنگ، کنرتاست و کراپ در عکس ها در 
حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد قابل قبول است. تشخیص نهایی این مساله به عهده هیات 

داوران است.
4 در بخش خالقانه معیار انتخاب و سنجش عکس ها، رویکرد به عکاسی آگاهانه و اندیشمندانه 
است. بدیهی است که این بخش شامل متام امکانات بیانی رسانه ی عکاسی اعم از هرگونه پردازش 
نرم افزاری، دخل و ترصفات برصی، فتومونتاژ، عکاسی صحنه سازی شده، عکاسی در قالب پروژه های 

تعریف شده و... می باشد.
با  آن ۷0سانتی مرت  بزرگ  که ضلع  شود  ارسال  اندازه ای  در   Jpg فایل به صورت  باید  آثار   5

رزولوشن 300 باشد. 
6 الزم است عکس های هر بخش در فولدری مجزا به نام هامن بخش در سی دی دسته بندی شوند.
7 الزم است فرم رشکت در جشنواره به دقت کامل شده و ترتیب عکس ها در آن با شامره عکس 

در سی دی هامهنگ شود. ارسال یک قطعه عکس پرتره از عکاس به صورت فایل دیجیتال الزامی است.
8 دبیرخانه جشنواره، ارسال  کننده عکس را صاحب اثر می  شناسد، اما در صورتی که خالف آن 

ثابت شود مسئولیتی متوجه برگزارکننده منی باشد.
9 ارسال اثر به منزله ی قبول مقررات جشنواره است. تصمیم  گیری پیرامون موارد پیش  بینی نشده 

به عهده دبیرخانه جشنواره می  باشد.
10 متامی عکاسان برگزیده جشنواره که عکس های آنان حایز دریافت جایزه باشد، طی مدت زمان 

برگزاری جشنواره در بندرعباس میهامن خواهند بود.

1 مستنـــد   2 خالقـــــانه
موضوع جشنواره در هر دو بخش »آزاد« است.

مقررات جشنواره

بخـش های جشنواره

این جشنواره به هیچ یک از انواع عکاسی 

محدود منی شود، اما هدف برگزارکننده ارائه ی 

عکس های »آگاهانه و اندیشمندانه« است. این 

هدف می تواند دربرگیرنده ی همه ی شیوه  های 

تولید عکس از مستند گرفته تا عکس های 

دستکاری شده و صحنه سازی شده باشد.

مجید سعیدی
مهدی وثوق نیا
پیامن هوشمندزاده

شهریار توکلی
گوهر دشتی
دکرت مهدی مقیم نژاد

مدیر جشنواره : علی مریدی زاده
دبیر جشنواره:  حسام الدین انصاریان
مدیر اجــرایی: حسن بردال

داوران بخش مستند

داوران بخش خالقانه

• آخرین زمان دریافت آثار: 10 اسفندماه 1390
• داوری: 14و 15 اسفند 1390
• اطالع رسانی: 20 اسفند 1391

• زمان برگزاری جشنواره : نیمه دوم اردی بهشت 1391

گاه شامر جشنواره

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان   هرمزگان

جوایز در هر بخش

بندرعباس،خیابان آیت ا… غفاری،فرهنگ رسای طوبی، انجمن عکاسان هرمزگان
تلفن:  4313124)0۷۶۱( - 09175461700

سایت جشنواره: 

ایمیل جشنواره: 

دبیرخانه و اطالع رسانی

AkasaneHormozgan@Gmail.com
www.AkasaneHormozgan.com

نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر، مبلغ 10میلیون ریال
نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر، مبلغ 8میلیـون ریال
نفرسوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر، مبلغ 6میلیــون ریال


