جشنواره عکس گردشگری استان کرمان (بهار ) 1395

فراخوان
درباره ی استان

استان کرمان با مساحت بیش از  183هزار کیلومتر مربع و با در بر گرفتن حدود یازده درصد کل کشور پهناورترین استان ایران است که در جنوب
خاوری ایران واقع شده و از لحاظ تاریخی ،سابقه سکونت در این ناحیه به هزاره چهارم پیش از میالد می رسد.
گنجینه های فرهنگی ،تاریخی و معماری ارزشمندی در گذر زمان دراین استان پدید آمده که نمایان گر روند تاریخی و حیات اقتصادیـاجتماعی
این منطقه است .استان کرمان از اقتصادی پویا برخوردار بوده و در زمینه کشاورزی و انواع صنایع رونق به سزایی دارد .تنها شهر خشتی جهان
(ارگ بم) متعلق به هزاره های پیش از میالد به این خطه تعلق دارد و بازار بسیار زیبای شهر کرمان به همراه ده ها اثر باستانی ،طبیعی و معماری
در این دیار وجود دارد که همواره گردشگران را مجذوب خود نموده و جلوه های جهانگردی این منطقه را به نمایش می گذارند.
درباره ی جشنواره

ضرورت پرداختن به گردشگری و جاذبه های آن در سال های اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است .تحوالت اجتماعی و اقتصادی به شدت
در گرو گردشگری و جذب گردشگران در دنیاست .از این رو ،به منظور افزایش سطح آگاهی جامعه دربارهی اهمیت صنعت گردشگری و نیز،
افزایش مشارکت و همکاری مردمی در خلق ایده ها و تفکرات نوین ،با رویکرد همدلی و همزبانی و تاکید بر معرفی جاذبه های ناشناخته و کمتر
شناخته شده با هدف جذب گردشگر در استانی مثل کرمان ،که گستردگی آثار و ابنیه تاریخی و مکانهای گردشگری آن زبانزد خاص و عام است،
نیاز به ابزارهای قدرتمندی از جمله عکاسی دارد .عکاسی ،رساترین ابزار اطالع رسانی در دنیاست که بیش از هر هنر دیگری در جذب گردشگران و
سرمایه گذاران موثر بوده است .بنابراین ،جشنواره عکس گردشگری استان کرمان برای نیل به اهداف زیر برگزار می گردد.
اهداف جشنواره







معرفی فرهنگ ،آداب و رسوم و سبک زندگی مردم استان کرمان
معرفی و شاخص کردن جاذبههای گردشگری استان کرمان در سطح کشوری و جهانی
ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری در استان کرمان
چاپ کتاب و تولید محتوا و تبلیغات هدفمند در نشریات ،سایت های گردشگری و شبکههای مجازی
کمک به معرفی و حفظ آثار باستانی و منابع طبیعی استان کرمان

بخش های اصلی جشنواره





عکس های مردمی (آثاری که توسط مردم عادی فارغ از اینکه با دوربین حرفه ای ،نیمه حرفهای یا آماتوری و موبایل عکاسی شده و
عکاس شهرت جشنواره ای در حوزه عکاسی ندارد).
عکاسان حرفهای کشوری و بین المللی (آثاری که توسط عکاسان حرفه ای و شناخته شده و با هدف خاص گردشگری عکاسی شده اند).
عکاسان حرفه ای استان کرمان (شامل آثاری که توسط عکاسان حرفه ای استان کرمان و با هدف خاص گردشگری عکاسی شده اند).

موضوعات جشنواره





آداب ،رسوم و الگوی زندگی ایرانی-اسالمی مردم استان کرمان
جاذبههای گردشگری استان کرمان (ابنیه و آثار تاریخی ،طبیعت و )...
صنایع دستی ،هنر و سوغات استان کرمان

بخش جنبی جشنواره



عکسهای قدیمی
شرکتکنندگان بخش مردمی میتوانند عکسهای قدیمی خود که در چارچوب موضوعات جشنواره قرار دارند و از تاریخ عکاسی آنها
بیش از  25سال میگذرد را با شرایط مربوط به بخش عکاسان مردمی ارسال نمایند .به برگزیدگان این بخش هدایایی به رسم یادبود
اهدا خواهد شد.

زمانبندی برگزاری جشنواره



شروع به کار دبیرخانه جشنواره1394/10/15 :






شروع دریافت آثار1394/12/25 :
مهلت نهایی ارسال آثار1395/1/31 :
اعالم برگزیدگان جشنواره1395/2/5 :
جشن اختتامیه جشنواره( 1395/3/2 :مصادف با عید نیمه شعبان)
(برپایی نمایشگاه عکس آثار برگزیده و برگزاری مراسم اختتامیه و نیز معرفی برگزیدگان با حضور مقامات استانی ،هنرمندان و شرکت
کنندگان)

جوایز





بخش عکاسان حرفهای:
نفر اول :مبلغ  15.000.000ریال و هدیه یادبود
نفر دوم :مبلغ  10.000.000ریال و هدیه یادبود
نفر سوم :مبلغ  6.000.000ریال و هدیه یادبود
عکسهای برگزیده جهت چاپ در کتاب جشنواره ،استفاده در سایتها و مجالت گردشگری استان کرمان به نهادهای مربوطه معرفی
خواهند شد.
بخش مردمی:
ده عدد دوربین عکاسی دیجیتال و هدیه یادبود

هیئت داوران





آقای مسعود زنده روح
آقای مجتبی صفرعلیزاده
آقای محمد اسالمی

مقررات جشنواره
شرایط عمومی شرکت در جشنواره













شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است.
عکسهای ارسالی ،نباید دارای امضای عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،واتر مارک و لوگو باشند.
هر عکاس میتواند حداکثر پنج تک عکس ارسال کند.
هر فرد فقط میتواند در یکی از بخشهای حرفهای یا مردمی شرکت کند.
ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست .در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله ،عکس ارسالی
حذف شده و عواقب حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود .همچنین مسئولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر از عهده
جشنواره خارج است.
ب رگزار کننده ،حق استفاده از آثار ارسالی را در نشریات ،مطبوعات ،سایت اینترنتی و سایر رسانه های در ارتباط با این جشنواره را با ذکر
نام عکاس داشته و به نمایش در آوردن آنها در سایر مکانها را برای خود محفوظ نگه میدارد.
آثار ارسالی باید مطابق با موازین اخالقی ،اسالمی و فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران باشد.
به آثاری که قوانین جشنواره را به هر نحوی نقض نماید ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پس از ارسال اثر امکان انصراف و خروج از جشنواره وجود ندارد.
شرکت در جشنواره و ارسال عکس به معنای اعالم موافقت با تمامی مقررات جشنواره میباشد و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش
بینی نشده به عهده برگزار کننده جشنواره است.

شرایط اختصاصی (بخش حرفه ای)





شرکت کنندگان در بخش حرفه ای باید آثار خود را فقط از طریق وب سایت جشنواره به آدرس  www.kermanfest.irارسال نمایند .فرم
های مربوطه حاوی اطالعات عکس درقسمت ثبت اثر در سایت موجود میباشد .شرکت کنندگان ابتدا باید به عنوان کاربر در سایت ثبت
نام و با ورود به سامانه کاربری ،نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
عکسها باید با فرمت  jpgذخیره شوند و حجم هر یک از عکس های ارسالی باید کمتر از پنج مگابایت باشد.







ویرایش عکس ها تنها در حد اصالح رنگ ،نور و برش ) (cropمجاز است .بنابراین از هر گونه ویرایش عکس که اصالت آن را تحت تأثیر
قرار دهد خودداری شود.
در صورتی که کیفیت آثار راه یافته جهت چاپ و نمایشگاه مطلوب نباشد ،اصل فایل با کیفیت باالتر درخواست خواهد شد و صاحب اثر
موظف به ارسال آن خواهد بود.
عکس های دستهی آداب و رسوم و فرهنگ مردم کرمان باید حاوی عنوان باشد( .مثال :امید ،زندگی ،نوروز)...
عکس های دستهی جاذبه های گردشگری باید حاوی اطالعات مکان دقیق عکاسی باشد( .مثال :حمام گنجعلیخان ،کرمان)
عکس های دستهی صنایع دستی و هنر کرمان باید حاوی نام اثر و محل ساخت آن باشد( .مثال :پته ،کرمان)

شرایط اختصاصی (بخش مردمی)




شرکت کنندگان در بخش عکس های مردمی و آماتور باید آثار خود را فقط از طریق حساب کاربری تلگرام جشنواره به
آدرس  https://telegram.me/kermanfestivalو یا آدرس ایمیل  mardomi@kermanfest.irارسال نمایند.
شرکتکنندگان در این بخش ،باید حتماً نام ،نام خانوادگی ،کد ملی ،شهر محل سکونت ،ایمیل و شماره تماس را به همراه مکان تمامی
عکسها ،همراه با آثار خود ارسال نمایند .بدیهی است در صورت عدم ارسال دقیق اطالعات فوق ،از پذیرفتن آثار آنها در جشنواره
خودداری می شود.

کمیته های اجرایی










شورای سیاستگذاری:
آقای مهندس سیاوشی (رییس شورا) ،آقای دکتر سید ابراهیم علوی (دبیر جشنواره) ،آقای گالبزاده ،آقای مهندس تفاهمی ،آقای
مهندس فدایی ،آقای مهندس رشیدی ،آقای مهندس جهانشاهی و مسئولین کمیتههای زیر:
کمیته هنری (دبیر هنری ،مهدی جعفری)
کمیته اجرایی و پشتیبانی (دبیر اجرایی ،ایمان ابراهیمی)
کمیته گردشگری و مردم شناسی (معین افضلی)
کمیته روابط عمومی ،تبلیغات و فضای مجازی (سید محسن سجادیان و کورش مجدزاده)
کمیته شهرستانها و استانها (محمدجواد مقبلی)
کمیته مالی و اسپانسرینگ (داریوش شهسواری)

همکاران اجرایی

خانمها :مهنیا زنگیآبادی ،نادیا موسایی ،شکوفه نبیزاده ،خاطره پایور ،زهره احمدی ،فرناز پورسپهری ،مرضیه امیری و آیه کریمایی
آقایان :مهدی ایرانمنش ،فواد ابراهیمی ،فریبرز صادقزاده ،امیر ستودهنیا و ایرج علیپور
حامیان جشنواره









کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى استان کرمان
سازمان میراث فرهنگى ،صنایع دستى و گردشگرى استان
کرمان
معاونت فرهنگى شهردارى کرمان
شورای مشاوران جوان استانداری کرمان
صفحات اینستاگرام رسمی کرمان  ig_kermanو کمپین
گردشگری کرمان mustseekerman
گروه هنری کوئست
سامانه اطالعرسانی جشنوارههای استان کرمان










روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر
شرکت نمایشگاههای بینالمللی جنوبشرق
خانه عکس هنر
آژانس گردشگری کرمان باالن
دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی جنوبشرق
آژانس لوت (برگزارکننده ماراتن کویر)
خانه چوب
پته میترا

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با دبیرخانه جشنواره به شماره  09133418431و یا ایمیل  info@kermanfest.irتماس بگیرید.
آدرس دبیرخانه :کرمان ،چهارراه طهماسب آباد ،باغ موزه هرندی
وبسایت جشنوارهwww.kermanfest.ir :

