فراخًان بخش فرَىگی ي َىری
َشتمیه جشىًارٌ مذ ي لباس فجر
اشارٌ :جطٌَاسُ هذ ٍ لباس فجش بِ هٌظَس استفادُ اص ظشفیت آثاس فشٌّگی ٍ ٌّشی دس فشٌّگ

سگاصی ٍ اساءگا

داًص ٍ بیٌص حَصُ هذ ٍ لباس ،هسابءات ٍ بشًاهِ ّایی سا دس قالب کویتِ فشٌّگی ٍ ٌّشی جطٌَاسُ بشگضاس هی
ًوایذ.
فشاخَاى بخص ّای سقابتی جطٌَاسُ بِ ضشح ریل هی باضذ .بخص ّگای ًوایطگگاّی ٍ ًطسگت ّگای آهَصضگی
کویتِ هتؼاقباً اطالع سساًی خَاّذ ضذ:
الف:سقابتی

 .1مسابقٍ بیه المللی فیلم کًتاٌ مذ ي لباس
 ضشکت کٌٌذگاى ایشاًی ٍ غیش ایشاًی بایذ بگِ اصیگیل دس ی گی اص هءگاطغ داًطگگاّی هطگلَب بگِاصییل باضٌذ.
 دس ایي جطٌَاسُ فیلن ّایی پزیشفتِ هی ضَد کِ بِ طَس هستءین ٍ یا غیش هستءین بِ ی ی اص جٌبِّای اقتیادی ،صٌؼتی ،اجتواػی ٍ فشٌّگی حَصُ هذ ٍ لباس هشبَط باضٌذ.
 فیلن ّا هصذٍدیت طاًشًَ ،ع ساخت ٍ ا ٌیک ًذاسًذ. هذت صهاى ّش فیلن ًبایذ اص  03دقیءِ بیطتش باضذ. ساخت فیلن ّا هشبَط بِ  5ساب گزضتِ ااکٌَى باضذ. آثاس پزیشفتِ ضذُ دس جطٌَاسُ بِ ًوایص دسهی آیٌذ. فیلن ّای پزیشفتِ ضذُ ایشاًی ٍ خاسجی گَاّی سسوی پزیشش دسیافت هی کٌٌذ. -فیلن ّای ایشاًی سابِ اٍب اا سَم جَایضی دسیافت هی کٌٌذ.

 .2مسابقٍ آثار تبلیغی مذ ي لباس
 هسابءِ هصذٍد بِ آثاس ابلیلی هصیَالت هذ ٍ لباس ایشاًی ٍ داسای هجَص خَاّذ بَد. آثاس ابلیلی ّش بشًذ بِ صَست هجوَػِ داٍسی خَاّذ ضذ ٍ جطٌَاسُ اص پگزیشش اگک آثگاس هؼگزٍساست.
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 هسابءِ ضاهل اًَاع آثگاس ابلیلگی ّونگَى مآسم ،ػ گر ،بشٍضگَس ،کااگالَ ،،پَسگتش ،آگْگی ّگایهطبَػاای ،آگْی ّای ضْشی ٍ  )...خَاّذ بَد.
 آثاس بشگضیذُ دس جطٌَاسُ بِ ًوایص گزاضتِ هی ضَد. بِ سابِ ّای اٍب اا سَم جَایضی پشداخت خَاّذ ضذ .ایي جایضُ بِ هذیش ٌّشی هَسسِ کِ سسواً اصسَی هَسسِ هؼشفی خَاّذ ضذ ،اؼلق هی گیشد.
بخص غیش سقابتی

 .3سایت َا ي شبکٍ َای مجازی مذ ي لباس
 سایت ّا ٍ ضب ِ ّای هجاصی ایشاًی داسای هجَص کِ دس حَصُ هذ ٍ لباس فؼاب ّستٌذ هی اَاًٌگذدس ایي بخص ضشکت کٌٌذ.
 بِ سایت ّا ٍ ضب ِ ّای بشگضیذُ دس جطٌَاسُ غشفِ اؼلق خَاّذ گشفت. -بِ هذیشاى سایت ّا ٍ ضب ِ ّای بشگضیذُ جَایضی اّذا خَاّذ ضذ.

***
 مُلت ارسال آثار در َر سٍ بخش تا  11بُمه  1331می باشذ. -عالقمىذان بٍ شرکت می بایست آثار خًد را بٍ دبیرخاوٍ جشىًارٌ تحًیل ومایىذ.
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