
 "بسمه تعالي"
 

 "شهر نقش " نام با  عکاسی مسابقه جزئيات

 

 

 :مسابقه اهداف

 

 89مروري بر برخي پروژه هاي شهرداري بابل از سال                 

 آشنايي بانقاط ديدني شهر                

 شهري فضاهاي کیفیت افزايش جهت مردمي مشارکت تقويت                

 نشاط اجتماعي و ترويج هنر عكاسي پويايي،                
 

 

 :مسابقه موضوع

 

  جامع مسجد محله و قديم بازار -1

 (ع)بازار روز امام رضا  -2

 (بلوار مادر)رضواني بوستان -3

 (میدان بسیج)کريمي اهلل آيت راه پیاده -4

 (موزيرج) موزيرج تاالب   -5

 (شريعتي خیابان) گل بوستان  -6

 (43، شهید يحیي پور گنجي ابوالحسني شهید خیابان) کال کمانگر تاالب  -7

 (7بارفروش، نیا شهاب شهرک انتهاي) سلیماني قاسم حاج شهید سردار بوستان  -8

 [موزيرج(] ع) علي امام بوستان  -9

  شهريور۷7 میدان  -11



 

 :آثار ارسال نحوه و مسابقه در شرکت مقررات

 

و  18۷۷4۷09390شماره  فضاي مجازي به طريق از  ۷1/18/88الي  89/7/88از تاريخ آثار ارسال *

 .به نشاني بابل میدان واليت انجام گیرد اداره روابط عمومي شهردارييا به صورت حضوري به 

 .ار میشودزوعكاسي با دوربین برگ مسابقه در دو بخش عكاسي با موبايل *

 .باشدبیشتر ن قطعه 8 از هر موضوع ارسالي هاي عكس تعداد *

 کیفیتي و برند نوع هر با و باشد نمي اهمیت داراي فراخوان اين در دوربین کیفیت و موبايل نوع *

  .نمايید شرکت میتوانید

 .هر نشان تصويري ديگري باشد ياو عكاس،حاشیه،لوگو  اي ارسالي نبايد داراي امضاءهعكس *

يا قابل چاپ (EXIF)مهلت داده میشود تا فايل اصلي روز پس از داوري 0به عكاسان منتخب تا *

 نمايندرا تحويل دبیرخانه 

نداشته و همه عكاسان از سراسر کشور مي توانند وجود کنندگان محدوديت سني  شرکتبراي  *

 .شرکت کنند

،کاتالوگ وخبرهاي مرتبط با مسابقه با ذکر نام عكاس حق استفاده آثار ارسالي در فضاي مجازي *

 .محفوظ خواهد بودبراي شهرداري 

 اهمیت باالترين از داوران نظر از شناسي عكاسي مكانها  ومسائل مربوط به زيبا زيبايينمايش  *

 .خواهد بودبرخوردار

کادر  رنگ وبرش،تنظیم نور)دستكاري نشده و مستند باشد گرافیكي افزارهاي نرم در ها عكس *

 .(جزء دستكاري محسوب نمیشود

 .به نمايش عموم گذاشته خواهد شد  به صورت مقتضي عكس برتر 41حداکثر* 

 

 

 

 



 

 :جوايز ثبت با موبايل 

  لایر 11۰111۰111 : اول نفر

 لایر 7۰111۰111: نفردوم

 لایر ۰۰111۰111 : نفرسوم

 لایر 111۰111۰4:نفر چهارم 

 لایر 111۰111۰3: نفر پنجم 

 

 :دوربين عکاسی  ثبت باجوايز

 لایر17۰111۰111 :اول  نفر  

  لایر1۰۰111۰111 :دوم  نفر

 لایر 111۰111۰13:  نفرسوم

 لایر 111۰111۰12: نفر چهارم

 لایر 111۰111۰11:نفر پنجم 

 

 

 بابل ، میدان واليت ، اداره روابط عمومي شهرداري بابل  :مسابقه دبيرخانه آدرس

 1۷۷40۷09878 -18۷۷4۷09390   :شماره تماس 


