


کنپارس   چهاردهسالگی   خود   را   جشن   میگیرد . 

ــا   عنــوان    »    ســرزمین   شــرکت   خدمــات   حرفــهای   کنپــارس   بــه   مناســبت   چهاردهمیــن   ســال   تاســیس   خــود   مســابقهای   عکاســی   ب
 جدیــد    « برگزارمیکنــد    ایــن   مســابقه    در   دو   بخــش   عکاســی،   ویــژه   هموطنــان   ایرانــی   ســاکن   کانــادا   و   در   بخــش   رای   گیــری   مردمــی   
 بــا   همراهــی   هموطنــان   ایرانــی   بــدون   محدودیــت   مکانــی   برگــزار   مــی   شــود  . مجموعــه   جوایــز   ایــن   مســابقه۱۲۰۰دالر   خواهــد   بــود

اهداف   
*آشنایی   هموطنان   ایرانی   با   شرایط   اجتماعی،اقلیمی   و   محیط   شهری   شهرهای   کشور   کانادا   

*شناسایی   عکاسان   ایرانی   مقیم   کانادا   

موضوع   
موضوعهای   مسابقه   عکاسی   سرزمین   جدید : 

*عکاسی   از   فضاهای   شهری   در   کانادا
*مکانهای   گردشگری   کانادا

*طبیعت   کانادا
      

شرایط   شرکت   در   مسابقه : 

*هزینه   شرکت   در   مسابقه   رایگان   است . 
*شرکتدراینمسابقهبرایتمامیعکاسانحرفهایوآماتورآزاداست.

*شرکت   کننده   بایددرحالحاضردریکی   از   شهرهای   کانادا   باشد  . 
*در   بخش   رایگیری   مردمی   شرکت   برای   همه   عالقمندان   بدون   هیچ   محدودیتی    آزاد   است . 

*شرکت   در   این   مسابقه   محدودیت   سنی   ندارد . 
*عکس   ارسالی   نباید   دارای   امضا،   تاریخ،   پاسپارتو،   واترمارک   یا   لوگو   باشد . 

*هر   شرکتکننده   می   تواند   تا    ۲تک   عکس   در   این   رقابت   ارسال   نماید . 
*آثــار   ارســالی   در   فرمــت   jpg   و   انــدازه۲۰۰۰پیکســل   در   ضلــع   بــزرگ)بــهصــورتافقــی(رو   حداکثــر   حجــم    حداقــل   یــک   مگابایــت         

 و   حداکثــر۳مگابایــت   ارســال   شــوند   
*تمامی   آثار   ارسالی   باید   از   محدوده   جغرافیای   کشور   کانادا    باشد . 

*شــرکت   کنندگانــی   کــه   آثارشــان   برگزیــده   میشــود،   مــی   بایســت   فایــل   اصلــی   اثــر   را   بــا   باالتریــن   کیفیــت   در   مــدت   زمــان   اعــالم  
 شــده   بــه   دبیرخانــه   ارســال   نماینــد . 

*آثار   می   بایست   مستند   بوده   و   از   هرگونه   دستکاری   که   جنبه   مستند   بودن   عکس   را   مخدوش   سازد   اجتناب   گردد  . 
*برگزارکننده   مجاز   است   از   آثار   منتخب   در   فضای   مجازی،امور   نمایشگاهی   و   تبلیغاتی   استفاده   کند .  

*ارســال   عکــس   جهــت   شــرکت   در   مســابقه   ،بــه   منزلــه   اعــالم   مالکیــت   اثــر   توســط   شــرکت   کننــده   مــی   باشــد   ،در   صــورت   اثبــات  
 عــدم   مالکیــت،   هــر   نــوع   امتیــاز   و   عنوانــی   کــه   بــه   عکــس   تعلــق   گرفتــه   باشــد،   بــاز   پــس   گرفتــه   مــی   شــود،و   مســئولیت   هــای                                      

قانونــی،عرفــی   و   اخالقــی   ایــن   موضــوع   بــه   عهــده   شــرکت   کننــده   اســت .  



*عکسهای   گرفته   شده   با   موبایل   در   صورت   دارا   بودن   شرایط   فنی   مناسب   پذیرفته   میشود . 
*دبیرخانهی   مسابقه   از   پذیرش   عکسهای   فتومونتاژ،   کوالژ،   پانوراما   معذور   است . 

*تصمیمگیری   در   موارد   پیشبینینشده   در   فراخوان   به   عهده   دبیرخانه   مسابقه   خواهد   بود . 
*ارسال   اثر   در   مسابقه   به   معنای   پذیرفتن   کلیه   شرایط   شرکت   در   مسابقه   است . 

داوریمسابقه:
درمرحلــهاولآثــار   توســط   یــک   داور   کــه   متعاقبــا   معرفــی   خواهــد   شــد   بررســیوبرتریــنآثــاردر   بخــش   نــگاه   مردمــی   از   طریــق  

 شــبکه   اجتماعــی   اینســتاگرام   نمایــش   داده   و   بــه   رأی   گذاشــته   خواهنــد   شــد.
در   ادامه   مخاطبان   طی   یک   هفته   فرصت   خواهند   داشت   تا   به   تصاویر   منتشر   شده،   رایدهند.

جوایز : 
*۶۰۰دالر   برایعکساولبرگزیدهدررایگیری
*۴۰۰دالر   برایعکسدومبرگزیدهدررایگیری

*۲۰۰دالر   جایزه   نقدی   برای   شرکتکنندگان   در   ایسنتاگرام   کنپارس   برای   رای   گیری   مردمی)   هر   نفر۱۰۰دالر   (

گاه   شمار   جشنواره : 
*زمانارسالعکسهاازتاریخدوشنبه،۱آذر۱۴۰۰ )22-11-2021(تاتاریخدوشنبه،۱۵آذر۱۴۰۰  )۰۶-۱۲-2021(خواهدبود

*آغازرایگیریمردمیدراینستاگرامکنپارسپنجشنبه،۱۸آذر۱۴۰۰   )2021-1۲-۰۹( 
*اعالمنتایج:پنجشنبه،۲۵آذر۱۴۰۰   )2021-1۲-۱۶( 

شیوه   ارسال : 
تمامی   آثار   در   قالب   یک   ایمیل   همراه   با   اطالعات   زیر   ارسال   شوند:

*   اسم   گذاری   فایل   ها   به   التین   و   با   فرمت   زیر   انجام   شود 
AliZamani2-AliZamani1نام-نام   خانوادگی-شماره   اثر   مثال

canclub@parscanada.com:آدرسایمیل*


