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انجمـنمستقلطراحانگرافیـکخوزستان
بـرگـزار مــیکنــد:

www.eic-ahvaz.com

موضوع محیطزیست و ضرورت حفظ ،نجات و بهبود آن یکی از مهمترین مسائل و چالشهای امروز جوامع بشری
است .رابطه مستقیم و گاه غیرمستقیم محیطزیست با مسائل اجتماعی ،لزوم توجه به نگهداری و بهبود وضعیت آن
را ضروری کرد.
با وجود اهمیت محیطزیست در زندگی انسانها ،امروز شاهد وضعیت بحرانی و نگران کننده آن هستیم .در این
شرایط ،بيشتريـن چيـزي که اميـدوار کننده است ،احساس مسئوليت انسانهاست نسبت به جلوگيري از تخريب
محيط زيسـت .و شايد زبان هنر گوياترين رسانهي انتقال اين هشدارها و آگاهي بخشيها باشد.
اکنون این هنرمند تصویرگر است که میتواند روایتگر بحرانهای محیطزیستی و کوشش انسانهایی باشد که برای
حفظ آن تالش میکنند.
بدین سان؛ «انجمن مستقل طراحان گرافیک خوزستان» مصمم است پیام رویدادی هنری را برای نجات یا دستکم
هشدار وضعیت نگران کنندهی محیطزیست و طبیعت ایران به اشتراک گذاشته و از همه تصویرگران سرزمین
عزیزمان دعوت میکند با خلق اثر تصویرگری در این پویش هنری به طبیعت و محیطزیست ،ادای دین نمایند.
برای این هدف؛ «نخستین مسابقه ملی تصویرگری محیطزیست» :در دو بخش «موضوع :آزاد» و «موضوع :محیطزیست
خوزستان» ،برگزار خواهد شد و آثار دریافتی ،پس از داوری در کتاب دیجیتال و نمایشگاه اختصاصی ،رونمایی خواهند
شد.
امید است هنرمندان و فعاالن محیطزیست با همکاری خود در خصوص انتشار این فراخوان و اطالع رسانی آن به
هنرمندان سراسر کشور ،انجمن را در اجرای این مسابقه هنری ،یاری رسانند.
اندیش ه و خالقیتت را برای نجات محیطزیست بکار گیر...
برای نجات آنچه که همه به آن دلبسته و وابستهایم...
هیأت داوران:
محمدعلی بنی اسدی  /علی بوذری  /محسن حسنپور  /منصور کالهکج  /رضا عدیلیپور
شرایط شرکت در فراخوان:
قوانین و مقررات:
 شرکت همه هنرمندان ایران در هر دو بخش این مسابقه ،آزاد و رایگان است. گواهی ثبت اثر ،به ایمیل هنرمنـدان پذیرفته شده ،ارسال خواهد شد. هر هنرمند میتواند در هر بخش حداکثر  5اثر (فرم) ارسال نماید. اثر تصویرگری میتواند بازتاب موضوعات زیستمحیطی محدوده جغرافیایی خاص ،یا پیامدهای مخرب زیستمحیطیجهانی باشد .برگزارکننده ،امیدوارست هنرمندان تصویرگـر با مطالعه گسترده مسائل زیستمحیطی منطقه خود یا کشور
و همچنین مشکالت جهانی محیطزیست؛ همچون گرمایش کـره زمین و دگرگونی آب و هوایی ،اقدام به تولید اثر نمایند.
(توضیح مختصری درباره هر اثر هنگام ثبت در وبسایت ،الزامیست)
 شرکت کنندگان باید نسبت به ثبتنام و بارگذاری آثار خود در وبسایت مسابقه ،اقدام نمایند. برگزارکننده مجاز است آثار را در نمایشگاه یا مدیای دیگری با نام صاحب اثر به نمایش بگذارد. ارسال اثر به معنی پذیرش شرایط برگزارکننده میباشد. شرکت کننده متعهد است که صاحب اثر بوده و در صورت اثبات خالف آن ،مسئولیت خسارت حقوقی و مالی آنرامی پذیرد.
 اخبار و گزارش های مسابقه از طریق وبسایت مسابقه اطالع رسانی خواهد شد. -آثار پذیرفته شده در کاتالوگ دیجیتال مسابقه ،قرار خواهند گرفت.
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شرایط آثار:
 مشخصات فایل دیجیتال آثار؛ رزولیشن - 300dpi :فرمت.jpg (high quality) - RGB :(ابعاد اثر؛ حداقل 21x 30 :و حداکثر 35 x 50:سانتیمتر)
 تکنیک آثار ،آزاد است. موضوع:بخش آزاد :موضوعات زیستمحیطی بومی ،ملی یا جهانی.
بخش خوزستان :صرف ًا مسائل و موضوعات مربوط به محیطزیست استان خوزستان.
 مهلت ارسال آثار 30 :مهرماه 1398جوایز:
بخش آزاد
 نفر اول نفر دوم نفر سوم نفر چهارم -نفر پنجم

 3000000تومان  +تندیس
 2500000تومان  +تندیس
 2000000تومان  +تندیس
 1500000تومان  +تندیس
 1000000تومان  +تندیس

بخش ویژه محیطزیست استان خوزستان
 نفر اول  2000000تومان  +تندیس نفر دوم  1500000تومان  +تندیس نفر سوم  1000000تومان  +تندیسنشانی دبیرخانه مسابقه:
خوزستان ،اهـواز ،خیـابان طالقانی ،بین شریعتی و مسلـم ،پالک  ،144طبقه3
کدپستی6193864393 :
تـلـفـن061-32 210 574 :
همراه (تماس و شبکههای اجتماعی مجازی)0990 273 5414 :
info@eic-ahvaz.com
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