
 قوانین و مقررات

 قوانین عمومی

 حضور در جشنواره فقط براي همسران و فرزندان کارکنان شرکت پتروشیمی مروارید آزاد است. -

  شود:زیر برگزار میگروه سنی جشنواره در سه  -

 سال 12زیر 

 سال 18تا  12

 سال 18باالي 

 قوانین اختصاصی

 بخش عکس:

 ت؛سیعکس ن دیدر سال تول یتیمحدود -

 .انجامدینماها ب ویو حذف بعد و پرسپکت يرسازیتصو ک،یگراف يبه مرزها دیها نباعکس شیرایو -

 يهاهرگونه نشانه ایو  یخط هیلوگو، واتر مارك، حاش خ،یامضاء، قاب، تار يدارا دینبا یارسال يهاعکس -

 .باشند گرید يریتصو

 تیقوت ن،یکاهش گر ایکاهش کنتراست، کنترل رنگ، کنترل درجه اشباع، اعمال  ای شیتراز نور، افزا -

 آزاد است. انیدر آثار متقاض یتیشارپنس و کالر

بت شده ث یهر قالب ایو  دیو سف اهیس ای، مونوکروم  یصورت رنگخود را به يهاعکس توانندیم انیمتقاض -

 .ندیباشند، ارسال نما

باشد و از رزولوشن  تیمگابا 4و حداکثر  تیمگابا 2حداقل  یستیبا یارسال ياز عکس ها کیحجم هر  -

300 dpi .برخوردار باشند 

 انتخاب و درج گردد. ینام و عنوان ،یآثار ارسال يبرا گرددیم هیتوص -

 

 



 گرافی:بخش موشن

 .وجود ندارد دئوهایبه لحاظ طول مدت و یتیمحدود چیه -

 باشد. یاثر بر عهده ارسال کننده آن م يو معنو يفکر تیحقوق مالک تیعدم رعا تیمسئول -

 شعر و داستان:

 بایست زاییدة طبع و تخیل خود نویسنده باشد.هاي ارسالی میشعر و داستان -

 و داستان آزاد است.قالب شعر  -

 نقاشی:

 هاي مختلف باشد.تواند در سبکنقاشی می -

 شود. (روي بوم، کاغذ و ... و با مداد رنگ، ر نگ و روغن و ...).تواند با ابزارهاي مختلف انجام نقاشی می -

 خطاطی:

 شود.هاي خط میخطاطی شامل همۀ گونه -

 موسیقی:

 محدودیتی براي استفاده از ساز نیست. -

 بایست حداقل در سه دقیقه و پیوسته صورت گیرد.اجرا می -

 نفره باشد و از گروه استفاده نشود.اجرا باید تک -

 :بکتا

 کتاب در هر موضوعی به رشتۀ تحریر در آمده باشد قابل قبول است. -

 حداقل سه نسخه از کتاب براي روابط عمومی و امور فرهنگی ارسال شود. -

 

 



 فیلم کوتاه کوتاه:

 زمان فیلم نباید از سه دقیقه تجاوز کند. -

 ها قابل قبول است.ها با همۀ نسخهفیلم -

 

 هاي هنري:خالقیت

 فعالیتی که در آن خالقیت و نبوغ هنري باشد در این قسمت پذیرفته خواهد شد. هر نوع

 

 تقویم جشنواره:

 همزمان با سالروز والدت حضرت علی (ع) 1400بهمن  26شنبه زمان شروع ارسال آثار: سه

 همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) 1400اسفند  10شنبه پایان ارسال آثار: سه

 اسفند همزمان با والدت حضرت قائم (عج) 27جشنواره: جمعه اعالم برندگان 

 

 هاي ارسال آثار:راه

 تحویل مستقیم به واحد روابط عمومی و امور فرهنگی

 morvarid.festival@gmail.comارسال به ایمیل جشنواره: 

 09330535482ارسال به شماره واتساپ: 
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