فراخوان جشنواره عکس چشم سوم
جشنواره عکس با نام (چشم سوم) حرکتی است فرهنگی و هنری از طرف مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم با رویکرد تبدیل مفاهم ذهنی
به قاب تصویر که با همکاری بنیاد فرهنگی پرنس کالس برگزار می گردد و در نخستین سال برگزاری (بامیان ) را به عنوان موضوعی
برای رقابت عکاسان برگزیده است.
دلیل این که بامیان به عنوان موضوع اصلی برای رقابت برگزیده شده ،قدامت تاریخی این شهر در میان والیات افغانستان ،داشتن جاذبه
های توریستی ،آثار باستانی سه دوره (بودایی ،زرتشتی و اسالمی) ،فرهنگ اصیل و دست نخورده و طبیعت زیبای این سرزمین می باشد.
البته همین موضوعات باعث شده است که کشور های عضو سارک نیز این والیت را به عنوان اولین پایتخت فرهنگی خویش معرفی نمایند.
این والیت در گذشته دارای تمدن عظیم بوده و معروف ترین شاهراه قدیمی جهان (جاده ابریشم) از این سرزمین می گذشته است.
در این جشنواره عکاسان می توانند بر اساس خالقیت های فردیشان ،بامیان را به گونه ای که خودشان می بینند به تصویر بکشند.
این جشنواره سعی می کند تا فرصتی خالقانه و آزاد را در خدمت عکاسان کشور برای موضوعی مشترک فراهم آورد.
جشنواره
موضوع آثار ارسالی به جشنواره (بامیان) است .که شامل (طبیعت ،اثار باستانی ،زندگی روزمره ،آداب و رسوم ،زراعت ،صنایع دستی و هنر
مردم بامیان) می شود.
مقررارت جشنواره


شرکت در این جشنواره برای همه عکاسان آماتور و حرفه ای آزاد است.



هیچ کسی نباید اثر دیگری را به نام خود به جشنواره بفرستد .در صورت تخلف از جشنواره سریعا حذف خواهد شد .و مسوولیت
بعدی آن نیز به دوش شرکت کننده (متخلف) می باشد.



شرکت کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته میشود.



هر عکاس می تواند  ۱۰قطعه تک عکس و یا به صورت استوری با موضوع بامیان برای جشنواره ارسال نماید.



در یافت آثار به طرق زیر ممکن می باشد.
 از طریق سایت جشنواره ()www.3rdeye.af
 از طریق ایمیل جشنواره Bamyan.festival@3rdeye.af
 آوردن آثار به دفتر چشم سوم



آثار باید با فرمت  JPGو حجم کمتر از یک میگابایت باشند .در صورتیکه عکس شما در جشنواره انتخاب شود سایز اصلی
عکس را از شما درخواست خواهیم کرد.



تمام عکس ها باید متنی به عنوان توضیحات کلی عکس همرا داشته باشند.



برگزار کننده حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب ،بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره با ذکر نام
عکاس برای خود محفوظ می دارد.



ارسال عکس ها به جشنواره به منزله قبول کلیه مقررارت جشنواره است.

جوایز:
در این جشنواره  ۳نفر عکاس برگزیده خواهیم داشت.
برای نفر اول نشان جشنواره (لوح تقدیر) و مبلغ  ۰۰۰۰۰افغانی جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
نفر دوم نشان جشنواره (لوح تقدیر) و مبلغ  ۱۰۰۰۰افغانی دریافت خواهند نمود
نفر سوم نشان جشنواره (لوح تقدیر) و مبلغ  ۱۰۰۰۰افغانی جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
همچنان برای  ۷عکاس برگزید ه لوح تقدیر و کتاب جشنواره در نظر گرفته شده است.
امتیازات شرکت کننده گان:
 oآثار برگزیده در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود و همچنان به صورت یک مجموعه (کتاب) چاپ و نتشر خواهد شد.
 oعکس های منتخب پس از ختم نمایشگاه به صاحبان اثر باز گردانده خواهد شد.
 oدر صورت فروش هر اثر ،پس از کسر هزینه های مربوطه مابقی به صاحب اثر داده خواهد شد.
 oبرای کسانیکه عکسهای شان در کتاب چاپ شود؛ یک جلد کتاب از مجموعه عکس های انتخابی اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار
آخرین مهلت ارسال آثار:

 ۳۰عقرب ۱۳۳۱

انتخاب و داوری آثار:

 ۱۰قوس ۱۳۳۱

مکان برگزاری نمایشگاه :شهر بامیان
تماس با جشنواره۰۰۳۳۷۸۸۳۳۰۳۳۳ – ۰۰۳۳۷۸۸۰۷۳۰۳۳ :
آدرس ایمیلinfo@3rdeye.af :
Bamyan.festival@3rdeye.af

