فراخوان جشنواره تخم مرغ های نوروزی
سازهاى زیثاسازی ضْر قسٍیي در پیطَاز از تْار ّ ٍ 7931ن زهاى تا فراخَاى ساالًِ طرح ٍ ایذُ استقثال از
تْار ،اٍلیي جطٌَارُ ٌّری تخن هرغ ّای ًَرٍزی را در دٍ تخص ٌّرهٌذاى ٍ خاًَادُ ٍ کَدک ترگسار هی
ًوایذ .ایي جطٌَارُ تا ّذف خلق آثار ٌّری تِ رٍش یکی از رسَم تَهی ایراى جْت ایجاد ضَر ٍ ًطاط در
جاهعِ ٍ زیٌت تخطی تِ فضای ضْری در ایام ًَرٍزاز طریق هطارکت ٌّرهٌذاى رضتِ ّای تجسوی ،ترگسار هی
ضَد.
مشخصات جشنواره:
ّواًگًَِ کِ گفتِ ضذ ایي دٍرُ ضاهل دٍ تخص ٌّرهٌذاى ٍ خاًَادُ ٍ کَدک هی تاضذ .ایي دٍرُ احجام تخن
هرغ ضکل تِ اتعاد  751ساًتی هتر ارتفاع ٍ قطر  7هتر آهادُ اجرای ایذُ ّای ترگسیذُ ٌّرهٌذاى خَاّذ تَد .ایذُ
پردازی هی تَاًذ ترای ّوِ تکٌیک ّا تا اًَاع رًگ یا پیَست ّرًَع تکٌیک تجسوی رٍی حجن تخن هرغ
طراحی ضَد .اجرای آثار در فضای تاز ٍ هکاى ّای عوَهی خَاّذ تَد کِ دتیرخاًِ رٍیذاد تِ ٌّرهٌذاى اعالم
خَاّذ کرد .آٍردى رًگ ،قلن هَ ٍ کلیِ اتسار تِ عْذُ ٌّرهٌذاى ٍ پطتیثاًی تِ عْذُ سازهاى هی تاضذ.
نحوه ارائه آثار:
هتقاضیاى هی تَاًٌذ تا هراجعِ تِ دتیرخاًِ فرم ثثت ًام را ّوراُ تا فایل تایپی ٍ تصاٍیر آثارٍ تررٍی  CDتا
فرهت  ٍ JPEGکیفیت  911DPIتِ دتیرخاًِ تحَیل ًوایٌذ .تصَیر هاکت یا طرح تِ صَرت سِ تعذی
اختیاری هی تاضذ .انذازه پرینت فرم شماره  1در قطع  A4و پرینت فرم شماره  2در قطع  A3می باشذ.

گاه شمار فراخوان:
 هْلت ارسال آثار تا  91تْوي 7931 -تاریخ اجرا  73الی  22اسفٌذ هاُ

هذیه ورودی جشنواره
تِ کلیِ ٌّرهٌذاى کِ آثار خَد را در جطٌَارُ را اجرا ًوایٌذ هثلػ  5.111.111ریال تعٌَاى ّذیِ ٍرٍدی  ،گَاّی
ضرکت تعلق خَاّذ گرفت.
مکان برگساری:
خیاتاى ضْرداری  ،تاغ هطاّیر

جشنواره تخم مرغ های رنگی در بخش خانواده و کودک
در ایي تخص تِ طَر رٍزاًِ  21الی  91خاًَادُ تِ ّوراُ کَدکاًطاى در رٍُ سٌی  1تا  71سال (هقطع اتتذایی)
تا ثثت ًام در جطٌَارُ  ،هی تَاًٌذ در هحل ترگساری حضَر داضتِ تاضٌذ ٍ تا رًگ آهیسی تخن هرغ ّای سفالی
خَد  ،ضَر عیذ را تِ هٌسل تثرًذ .الزم تِ رکر است کِ ترای ّر خاًَادُ اتسارّای کَچک ٍ اصلی رًگ اهیسی
ّوچَ قلن هَ  ،گَاش ،ظرف آب ،سفرُ یکثار هصرف ٍ  ...از سَی دتیرخاًِ جطٌَارُ فراّن هی ضَد.

جْت کسة اطالعات تیطتر تا ضوارُ  99513135داخلی  22تواس تگیرد.

