فراخىان طراحی نقاشی دیىاری
« دیىار مجاور پردیس عالمه امینی »
شًرداری تاریخی ٍ فرينگی ننطقٌ يشت تبریز در راستای ارتقای کیفیت ينری نناظر شًری ،سانانديی بصری ،زیباسازی فضايای شًری
ٍ تَسعٌ فضای آنَزشی ،کهک بٌ رشد فرينگ تصَیری شًرٍندان ٍ آیندى سازان کشَرنان اقدام بٌ برگزاری نسابقٌ طراحی نقاشی
دیَاری نهَدى است.

 ویژگی ایده ها و طرح ها :


ضرٍرت دارد ایدى يای پیشنًادی در راستای آرام بخشی ننظر شًری ٍ فضای آنَزشی ٍ فرينگ سازی بصری از درٍن نایٌ
فرينگی ينری تاریخی ٍ دینی بًرى گرفتٌ باشد.



الزم است ایدى يا ٍ طرح يای ارائٌ شدى ينرنندان انکان ٍ قابلیت تَسعٌ ٍ گسترش بر رٍی دیَاريای نتنَع ٍ نتراژ باال را
داشتٌ باشد.



طرح يا از نخاطب پذیری باالیی برخَردار بَدى ٍ قابلیت اجرا در فضای شًری ٍ ندارس ،حداقل با تکنیک رنگ آکریلیک را
داشتٌ باشد.



طرح يای پذیرفتٌ شدى تَسط کهیتٌ زیباسازی ننطقٌ پس از داٍری نرحلٌ اٍل برای ارسال بٌ بخش نسابقٌ ٍ نهایشگاى
انتخاب ٍ جًت تکهیل ثبت نام ٍ ارسال آثار تا زنان نقرر با ينرنندان تهاس گرفتٌ خَايد شد.



انتخاب طرح از ير ينرنند نانحدٍد ب َدى کٌ يزینٌ شرکت در نسابقٌ ٍ نهایشگاى رایگان است.



حق چاپ ٍ تالیف ٍ اجرا با ذکر نشخصات طراح برای «شًرداری تاریخی ٍ فرينگی ننطقٌ يشت تبریز» نحفَظ خَايد بَد ٍ
طرح يای انتخابی ثبت خَايد شد.

 محل و مختصات مىرد نظر برای طراحی :


تبریز ،پل قاری ،دیَار نجاٍر نعاٍنت پردیس يای دانشگاى فرينگیان استان (پردیس عالنٌ انینی)



سطج نحل نَرد نظر سیهان سفید خَايد شد.

ادامه در پشت برگه »

 جىایز نفرات برگزیده :
.1

نفراٍل  1۱٫۱۱۱٫۱۱۱ریال

.2

نفردٍم5٫۱۱۱٫۱۱۱ریال

 .3نفرسَم ۵٫۱۱۱٫۱۱۱ریال
الزم بٌ ذکراست با نفر اٍل در صَرت آنادگی ٍ تهایل ،قرارداد اجرای طرح بستٌ خَايد شد.

 زمان و نحىه تحىیل آثار :


آثار نًایی نی بایست تا  2۱خرداد ناى با رزٍلَشن  3۱۱بٌ شهارى  ۱43626333۵6در پیام رسان داخلی سرٍش ٍ بیس فَن ٍ گپ
ٍ یا بصَرت فایل در یک حلقٌ  ٍ CDیا  DVDبٌ آدرس دبیرخانٌ ارسال شَد.



در صَرت ارسال اثر بٌ صَرت  ،CDرٍی ير  CDنام ٍ نام خانَادگی ٍ گرٍى نتقاضی شرکت قید شَد.



يهراى با آثار فرم تقاضای شرکت بٌ طَر کانل تکهیل ٍ ارسال گردد.



ً
نتعاقبا اعالم خَايد شد.
اعالم برگزیدگان نیهٌ دٍم خرداد ناى ٍ نراسو اختتانیٌ ٍ ايداء جَایز

از تهانی ينرنندان ٍ فعاالن حَزى ينريای تجسهی دعَت نی شَد ایدى يا ٍ طرح يای خَد را بر اساس تَضیحات نندرج در اطالعیٌ بٌ
صَرت گرٍيی ٍ انفرادی ارسال نهایند.

 شرایط و مقررات مشترک :
.1

برگزارکنندى نیتَاند از آثار دریافت شدى برای ايداف تبلیغاتی ،انتشاراتی ،ترٍیجی ٍ عامالهنفعٌ با نام صاحب اثر استفادى نهاید.

.2

دبیرخانٌ برگزاری نسئَلیتی را در قبال ارسال نانطلَب ٍ آسیبيای ناشی از پست نهیپذیرد.

 .3بٌ آثاری کٌ فاقد جدٍل تقاضای شرکت بَدى ٍ یا بٌ صَرت ناقص ارسال شدى باشد ترتیب اثر دادى نخَايد شد.
 .3تصهیوگیری دربارى نسایل پیشبینی نشدى بٌ عًدى دبیرخانٌ برگزاری است.
 .۵دبیرخانٌ برگزاری ،ارسالکنندى را صاحب اثر نیشناسد.

 هیئت داوری :
يیئت داٍری نتشکل از کهیتٌ زیباسازی ننطقٌ ٍ نهایندى سازنان زیباسازی خَايد بَد.

 تقىیم زمانی :
 انتشار فراخَان1345 / ۱3 / ۱1 :
 نًلت ارسال آثار1345 / ۱3 / 31 :
 داٍری 1345 / ۱3 / ۱1 :لغایت 1345 / ۱3 / ۱۵
 اعالم نتایج1345 / ۱3 / ۱5 :

 دبیرخانه دریافت آثار :


رٍابط عهَنی ننطقٌ يشت شًرداری تبریز



تبریز ،بلَار شًید قاضی طباطبائی (پل قاری) ،ابتدای کَچٌ نجتًدلر ،ساختهان اداری ننطقٌ يشت شًرداری تبریز ،طبقٌ 3



تلفکس)۱31( 3۵ 23 53 63 :



پایگاى اینترنتیm8.tabriz.ir :

