تسوِ تعالی

فراخوان اولین جشنواره مشارکت ملی گردشگری بارویکرد اقتصادوفرهنگ
تِ یاسی خذاًٍذ هتعال ساصهاى هیشاث فشٌّگی ,صٌایع دستی ٍگشدضگشی کطَس تِ هٌظَس تضسگذاضت
سٍصجْاًی گشدضگشی(5هْش)1393اٍلیي"جشنواره مشارکت ملی گردشگری بارویکرداقتصاد وفرهنگ" سا تا
هطاسکت ساصهاًْا،هَسسات دٍلتی ٍخصَصی ٍفعاالى هشدهی حَصُ گشدضگشی تشگضاس هی ًوایذ.
محًرَای جشىًارٌ :
گردشگری وجوامع محلی

گردشگری واقتصاد

گردشگری وخانواده

گردشگری ومحیط زیست

گردشگری وسبک زندگی

گردشگری وارتباطات

گردشگری وفرهنگ

گردشگری وخالقیت

گردشگری و عسم ملی

گردشگری وامنیت

گردشگری ومدیریت جهادی

گردشگر ی وتوسعه

گردشگری ومیراث فرهنگی

گردشگری واشتغال

گردشگری وآموزش

گردشگری وجوانان

گردشگری ورسانه

گردشگری و ورزش

گردشگری وحمل ونقل

گردشگری وصنعت

گردشگری وفضای مجازی

گردشگری وصنایع دستی

حًسٌ َای پذیزش آثار ي طزحُا:
 طشاحی لگَ ٍلگَتایپ کِ هعشف گشدضگشی کطَس تاضذ. ایذُ ّای ًَ(تٌیادی ٍ کاستشدی)(ایذُ ّایی کِ دسجزب گشدضگشاى خاسجی،ساهاًذّی گشدضگشیداخلی،استقاء کیفیت خذهات گشدضگشی ٍ.....هَثش تاضذ)
 ایٌفَگشافی هجوَعِ عکس گشدضگشی(جارتِ ّای فشٌّگی(هادی ٍ هعٌَی )،جارتِ ّای طثیعی ،جارتِ ّایاًساًساخت ٍ صیشساختْای گشدضگشی)
 کلیپ(آٍا ًٍوا)،فیلن کَتاُ هستٌذ(7تا 10دقیقِ ای)هشتثط تاگشدضگشیٍ -تالگ ًَیسی

آئیه وامٍ جشىًارٌ:
 ضشکت دسحَصُ ّای هختلف جطٌَاسُ هحذٍدیت سٌی ًذاسد. ثثت ًام دس سایت جطٌَاسُ تشای ضشکت کٌٌذگاى دسجطٌَاسُ  ،الضاهی است. -دسیافت اثش اص طشیق سایت جطٌَاسُ تِ ًطاًی ایٌتشًتی
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ّوچٌیي اسسال تِ دتیشخاًِ جطٌَاسُ اًجام خَاّذ ضذ.
 تأییذ فشم فشاخَاى ایٌتشًتی تِ هٌضلِ قثَلی تواهی تٌذّای آئیي ًاهِ جطٌَاسُ خَاّذ تَد. دتیشخاًِ جطٌَاسُ ،اسسال کٌٌذُ سا صاحة اثش تلقی هی کٌذ ،دسصَست اثثات خالف آى دسّشهشحلِ ،اثش اسسالی حزف ضذُ ٍ عَاقة آى ًیض هتَجِ اسسال کٌٌذُ خَاّذ تَد.
 آثاس اسسالی تایذ هٌطثق تا هَاصیي اخالقی،اسالهی ٍ فشٌّگی ًظام جوَْسی اسالهی ایشاىتاضذ ،دسصَست عذم تطاتق ،آثاس اسسالی حزف خَاٌّذ گشدیذ.
 تِ آثاسی کِ پس اص صهاى تعییي ضذُ اسسال ضًَذ ٍیا یکی اص قَاًیي جطٌَاسُ سا ًقط کٌٌذ ،تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 پس اص اسسال آثاس اهکاى اًصشاف ٍ خشٍج اص جطٌَاسُ ٍجَد ًذاسد. دتیشخاًِ جطٌَاسُ هجاصاست اصآثاسهٌتخة دساهَسًوایطگاّی ٍتثلیغاتی خَداستفادُ ًوایذ.شزایط ارسال عکس اثز دربخش عکس :
 عکسْای اسسالی هی تَاًٌذ سًگی یا سیاُ ٍسفیذ تاضٌذ. ّشٌّشهٌذ هی تَاًذ  ،حذاقل  3قطعِ عکس تشای جطٌَاسُ اسسال کٌذ.عكسهايارسالیتايذدارايحجنحذاكثز4هگاتايتوفزهت  jpegتاضنذ.

عكسهايارسالیتايذفاقذلوگو،نوضتهوتاريختاضذ .

شزایط ارسال اثز در بخش فیلم:
آثاريكهتااستفادهاسفیلنهايآرضیويهوجوددرفضايهجاسيساختهضذهتاضنذ،پذيزفته

نویضونذ.

 كارگزداىاثز(ارسالكننذه)،صاحةوتهیهكننذهاثزخواهذتود .سهاىفیلنهاحذاقل7وحذاكثز10دقیقهاست .

هنزهنذهیتوانذحذاكثز3فیلنتزايجطنوارهارسالكنذ .

 هز وجودتیتزاصاتتذاوپاياىتزايهزفیلنالشاهیاست .اسطزيقسايتجطنوارهدريافتهیگزدد .

فیلنهايهتقاضیحضورتاحجن50هگاتايت،
 -

ٍ

هگاتايتهیتايستپساسثثتنامدرسايتو

فیلنهايهتقاضیحضورتاحجنتاالتزاس50
 دريافتضناسهتزروي  DVDتهدتیزخانهجطنوارهتحويلياارسالگزدد .

جًایشبزگشیذگان درَزحًسٌ:
ستثِ اٍل:تنذيسجطنواره،لوحافتخار،يکسكهتهارآساديوجايشهغیزنقذيتهارسش 40000000ريال
اهذاهیضود .

تهيکاثزدرهزحوسه
ستثِ دٍم:تنذيسجطنواره،لوحافتخار،نینسكهتهارآساديوجايشهغیزنقذيتهارسش30000000ريال
اهذاهیضود .

تهيکاثزدرهزحوسه
ستثِ سَم:تنذيسجطنواره،لوحافتخار،رتعسكهتهارآساديوجايشهغیزنقذيتهارسش20000000ريال
هیضود.
تهيکاثزدرهزحوسهاهذا 
جوايشغیزنقذيهزتثطتاحوسهگزدضگزيهیتاضنذ.

امتیاسات عمًمی
تِ کلیِ افشادی کِ آثاسضاى تِ جطٌَاسُ ساُ یاتذ،گَاّی ضشکت دسجطٌَاسُ ٍیک جلذ کتاب جطٌَاسُ
اّذاء خَاّذ ضذ.
کلیِ آثاس اسسالی دسًوایطگاُ جٌثی دسهعشض تاصدیذ هقاهات عالی اجشایی کطَس قشاسخَاّذ گشفت.
خَاٌّذش .
د
فیلن ٍکلیپ تشتش ٍ فیلوْا ٍ کلیپْای داسای ستثِ اص ضثکِ ّای تلَیضیًَی پخص

ارکان جشىًارٌ :
رئیسجطنواره:هزتضیرحوانیهوحذهعاوىگزدضگزيساسهاى
دتیزجطنواره:هحوذعلیضادي

تقًیم جشىًارٌ :
هْلت اسسال آثاس 31 :هشداد هاُ 1393
انتخابوداوري:ضهزيورهاه1393
تزگشاريهزاسناختتاهیهجطنواره،نوايصآثارواهذاءجوايش5:ههزهاه1393
ًطاًی دتیشخاًِ :تْشاى،خیاتاى هطْشی ،اتتذای خیاتاى سلیواى خاطش،پالک  121طثقِ اٍل تلفي 88307040:
ٍب سایت www.IranTourismFestival.com ٍ ir :

