پيوست شماره 3
فراخوان مسابقه عكاسي همايش بزرگداشت روز حملونقل 62 -آذرماه 7331

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ،سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در
راستاي فرهنگ سازي و به منظور توسعه دوچرخه سواري با هدف ارتقاي سبك زندگي شهري ،كاهش
سفرهاي موتوري ،افزايش تحرك بدني و سالمتي شهروندان مسابقه عكاسي با موضوعات ذيل برگزار
مينمايد.
 - 1توسعه حملونقل عمومي شهري
 - 2توسعه حملونقل پاك در شهرها (پيادهروي و دوچرخهسواري)
 - 3افزايش ايمني تردد و كاهش تصادفات رانندگي در شهرها
لذا از عالقهمندان دعوت ميگردد حداكثر تا تاريخ  1391/9/11آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگي ،كد
ملي ،شماره تماس ،در درگاه اينترنتي  www.irtu.irبارگذاري نمايند.
مقرر است عكسهاي برتر در همايش بزرگداشت روز حملونقل كه توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي
كشور در  22آذرماه سال جاري در وزارت كشور برگزار ميگردد ،معرفي و از عكاسان برتر تقدير به عمل آيد.
شرايط ارسال عكس براي مسابقه عكاسي همايش بزرگداشت روز حملونقل 62 -آذرماه 7331
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 آثاري در مسابقه شركت داده ميشوند كه با موازين شرعي ،قانوني و عرفي كشور همخواني داشتهباشند.
 شركت كنندگان فرصت دارند عكسهاي خود را حداكثر تا تاريخ  1391/9/11در درگاه اينترنتيدريافت آثار به نشاني  www.irtu.irبارگذاري نمايند .پذيرش آثار بعد از تاريخ اعالم شده ،مقدور
نيست.
 شركت كنندگان با بارگذاري عكس در درگاه مذكور ،تعهد مينمايند كه آثار ارسالي متعلق به خودآنها بوده و اثر داراي اصالت است.
 سازمان شهرداريها و دهياريها مجاز است عكسهاي ارسالي را در قالب نمايشگاه ،كاتالوگ ،كتابيا ساير اقالم با درج نام عكاس مورد استفاده قرار دهد.
 آثار بايد به صورت فايل ديجيتال ،در قالب  ،JPGبا كيفيت  151 DPIو حجم حداكثر  5مگابايتارسال شوند.
 عكسهاي بارگذاريشده بايد فاقد هر گونه تاريخ ،توضيح ،امضا ،يا لوگو بر روي عكس باشد. پس از بررسي آثار ارسالي از  5عكس برتر در شاخه نگاه آزاد (كليه افراد عالقمند به عكاسي)2 ،عكس برتر در شاخه نگاه دوچرخهسوار (خاص دوچرخهسواران) 2 ،عكس برتر در شاخه نگاه راننده
(خاص رانندگان) و  2عكس در شاخه نگاه مسئوالن حاضر در صحنه تصادفات (خاص مأموران
پليس و اورژانس) تقدير به عمل ميآيد.

