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ﻓﺮاﺧﻮان دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮﺳﺎل دورﺑﯿﻦ ﻧﺖ
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﮑﺲ و ﻋﮑﺎﺳﯽ دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮده و ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۳۰۰ﻓﺮﯾﻢ از ﻋﮑﺲﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ و از ﻫﺮ ﻋﮑﺎس ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﻋﮑﺲ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ روی دﯾﻮار ﻣﯽ رود و ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
– ﺑﺨﺶ آزاد
– ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ) اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۸در ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دورﺑﯿﻦ.ﻧﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ(.
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ،ژاﻧﺮ و ﻫﺮ ﻧﻮع دورﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  ۹۸ﺧﻮدﺷﺎن را اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
– ﺣﻀﻮر ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آزاد و راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
– ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
– ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺗﯿﻢ ﻫﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
– ﻃﻮل ﺑﺰرگ ﻋﮑﺲﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺰ  ۲۵۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ) .ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺬف ﻣﯽ
ﺷﻮد (
– ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻧﻤﺎﺑﺸﮕﺎه در اﻧﺪازه  ۳۰در  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ روی دﯾﻮار ﻣﯽ رود.
– ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺰ  ۸۰۰در  ۶۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
– روی ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻟﻮﮔﻮ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ) .ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﻢ و ﻟﻮﮔﻮ و واﺗﺮﻣﺎرک از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد (
– رﻧﮓ و ادﯾﺖ و اﺻﻼح ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺎس ﺑﻮده و دورﺑﯿﻦ.ﻧﺖ ﻫﯿﭻ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.
– ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻨﻮان ﻋﮑﺲ و ﻧﺎم و ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻋﮑﺎس ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

– ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
– ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت  PDFﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
– ﺣﻀﻮر ﻋﮑﺎس در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺮﻋﻬﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر
– ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۹ارﺳﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ
– ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ  doorbinimages@gmail.comارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
– ﻫﺮ ﻋﮑﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۲ﻓﺮﯾﻢ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﻋﮑﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب راﻫﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
– ﻋﻨﻮان اﯾﻤﯿﻞ ،ﺣﺘﻤﺎ “ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮﺳﺎل” ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر
– ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ “ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر” اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ –.ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
– ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس  top.doorbin.netﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

