تاریخ1396/10/21 :
شماره96/402/1654 :

جشنواره کاریکاتور «شهرِ من»
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در خصوص آگاهی بخشی به شهروندان در راستای ارتقای
سطح فرهنگ شهروندی جهت بازشناسی فرهنگ و ایجاد حساسیت و تغییر نگرش در این خصوص و توجه نمودن
شهروندان به رعایت آن ،نخستین جشنواره کاریکاتور با موضوع «شهرِ من» را با هدف ایجاد فضای مناسب
رقابتی میان هنرمندان و ایجاد انگیزه برای عالقمندان در این زمینه برگزار می کند:
موضوعات جشنواره:
 .1استفاده از وسایل نقلیه عمومی(اتوبوس و تاکسی و )...
 .2پارکها و فضای سبز شهری
 .3بازیافت و نظافت شهری
 .4تکدی گری ،سد معبر و مشاغل مزاحم شهری
 .5فرهنگ ترافیک
 .6حقوق شهروندی
 .7مبلمان شهری
 .8آپارتمان نشینی
شرایط شرکت در جشنواره:
 .1هر هنرمند میتواند حداکثر سه اثر از هر موضوع ارائه نماید.
 .2رزومه کاری ،بیوگرافی و مشخصات کامل هنرمند به همراه آثار الزامی است .
 .3آثار ارسالی باید متعلق به هنرمند باشند و در صورت اثبات خالف آن ،عالوه بر حذف از جشنواره ،پیگیری
قانونی از طرف صاحب اثر را در پی خواهد داشت و در این خصوص سازمان هیچگونه مسوولیتی را نمی
پذیرد.
 .4آثار باید به صورت  cmykو با فرمت  ، tifبا رزولیشن  dpi 300در قالب CDیا  DVDبه همراه یک
نمونه پرینت  A4مطابق با نسخه اصلی که پشت هر یک برچسب مربوط به هر موضوع الصاق شده باشد .
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 .5معیار داوری آثار ،زیباییشناسی ،نگاه خالق ،چالشبرانگیزی و الهامبخشی برای جلب توجه عمومی بیشتر به
موضوع مربوطه است.
 .6داوران آثار را از روی نمونه چاپی(پرینت) بررسی خواهند کرد .بنابراین آثار باید از کیفیت مناسبی برخوردار
باشند.
 .7سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد مجاز است از تمامی آثار پذیرفته شده در جشنواره در
سایر موارد مانند چاپ کتاب ،بروشور ،تبلیغات محلی و … با ذکر نام صاحب اثر استفاده کند.
 .8به آثاری که بعد از مهلت اعالم شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نحوه ارسال آثار :
شرکت کنندگان می توانند همه روزه از ساعت  8صبح الی  2بعدازظهر از تاریخ  1396/10/23تا تاریخ
 1396/11/5به روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد مراجعه و آثار خود را
تحویل نمایند .جهت کسب اطالعات بیشتر نیز می توانند با شماره تلفن  03832276812-13واحد روابط
عمومی سازمان تماس حاصل نمایند.
تقویم جشنواره:
شروع ثبت نام1396/10/23 :
آخرین زمان تحویل آثار1396/11/5 :
زمان داوری آثار1396/11/14 :
زمان اعالم اسامی برگزیدگان1396/11/21 :
جوایز جشنواره:
نفر اول :لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و مبلغ  10میلیون ریال
نفر دوم  :لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و مبلغ  7/5میلیون ریال
نفر سوم :لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و مبلغ  5میلیون ریال
 5نفرشایسته تقدیر :هر نفر مبلغ  1/500/000ریال
 به تمام شرکت کنندگان ،گواهی شرکت در جشنواره اهدا خواهد شد.
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