قوانین شرکت در رقابت عکاسی «میراث اسمان»
 -۰در قاب عکس شما علاوه بر اسمان شب ،یک میراث ملی وجود داشته باشد.

 -۱سایز تصاویر ارسالی نباید کمتر از  2000پیکسل در ضلع بزرگ باشد.

 -۲تصاویر ارسالی باید در فرمت  JPEGو با بالاترین کیفیت ممکن ( )JPEG Quality 12ذخیره و ارسال شوند .فضای رنگ
( )Color Spaceروی  sRGBتنظیم شود.

 -۳هر عکاس حق ارائه پنج عکس در رقابت را دارد .این پنج عکس میتوانند تنها در یک بخش ارائه شوند و یا به هر شکل میان
بخشهای مختلف تقسیم شوند.

 -۴ارسال اثار سافت کامپوزیت ،مانند ر ِد ستارگان ،دبل یا مولتی اکسپوژر HDR ،و فوکوس استکینگ به رقابت «میراث اسمان»
در صورت رعایت موارد زیر مجاز است:

الف) اثار ارسالی باید نشاندهنده تصویری طبیعی از اسمان ،بدون اغراق و تغییرات غیرقابلقبول باشند.
ب) تصاویر دابل اکسپوژر باید با سهپایه ثابت (بدون تغییر در زاویه و فاصله زمانی طولانی) ثبت شوند.

 -۵ارسال تصاویر مونتاژشده با شرایط زیر مجاز نیست:

الف) تصاویر مورد استفاده در فرایند مونتاژ در یک محل و زمان گرفته نشده باشد.
ب) تصاویر مورد استفاده در فرایند مونتاژ با لنزهای متفاوت گرفته شده باشد.

پ) تصویر نهایی ترکیبی از تصاویر ثبتشده در روز و شب باشد.

 -۶هیئت داوران رقابت عکاسی «میراث اسمان» حق درخواست فایل خام عکسهای منتخب را دارند.

 -۷علاوه بر برندگا ِن هر سه بخش رقابت ،یک برنده بهعنوان «بهترین روایتگر عکس» انتخاب خواهد شد .این بخش را یک داور
ادبی انتخاب خواهد کرد .روایتگری عکس میبایست موارد زیر را پوشش دهد:

الف) حداقل تعداد کلمات برای روایتنویسی عکس  100کلمه و حداکثر تعداد کلمات  3۰۰کلمه است.

ب) روایت میبایست بازگوکننده تجربه یا مشاهده عکاس در مواجهه با اسمان شب و یکی از میراث نامبرده در سه بخش اصلی
رقابت باشد.

پ) عکاسان میتوانند متن روایت خود را در قسمت «روایت عکس» در فرم شرکت در رقابت [لینک] ارسال کنند.

 -۸اثار ارسالی نباید دارای لوگو ،وارترمارک و امضاء باشند.

 -۹تمام اثار باید از طریق فرم شرکت در رقابت و در بازه مشخص شده ارسال گردد.

 -۱۰مسئولیت حقوقی تصاویر ارسالی (نقض قانون کپیرایت ،استفاده از اثار دیگران ،اثار دارای چند مؤلف و سایر موارد که در
حوزه قوانین عمومی حقوق مؤلفین هستند) با شرکتکننده است .دبیرخانه رقابت در صورت مشاهده تخلف ،اثر ارسالی عکاس را
از دور رقابت حذف خواهد کرد.

 -۱۱اثر ارسالی باید توسط خود شرکتکننده ثبت شده باشد و یا در صورت مشارکت افراد و عکاسان دیگر در فرایند ثبت تصویر،
شرکتکنندگان میبایست به حق امتیاز سایرین در زمان ارسال اشاره نمایند.

 -۱۲عکاسان باید توجه داشته باشند که در تمامی دستهبندیها ،عکاسی از میراثی قابل قبول است که به ثبت ملی رسیده باشند.

 -۱۳عکاسان باید فایل عکس یا عکسهای خود را به صورت قالب زیر نامگذاری کنند:

NameLastname#Number
مثال:
ArashKarimi#1

 -14به ازای هر عکس ارسالی برای رقابت ،پر کردن یک فرم مجرا الزامی است.

