
 

 

 یورو اکسپو آرت فورلی  ضوابط و شرایط

 

 
  کنندگان شرکت：١ ماده

 ایینروما نمایشگاھھای ھمراه بھ union cultural Neoartgallery ایتالیا رم گالری نئوآرت فرھنگی اتحادیھ

 در کھ اند داده تشکیل را EuroExpoArt آرت اکسپو یورو , FORLÌ FIERE ROMAGNA   ایتالیا

 .شد خواھد برگزار ایتالیا فورلی شھر در) ١٣٩٩ فروردین ٣،٢،١(٢٠٢٠ مارس ٢٢،٢١،٢٠ تاریخ

 .شناسد می ایران در خود نماینده عنوان بھ را آرت نیدرا گروه ایرانی، ھنرمندان پذیرش برای گالری آرت نئو

 

 می ھنرمندان. بالمانع است معین ابعاد در, ھا استایل و ھا تکنیک تمامی از, سنی محدودیت بدون آثار پذیرش
 کیفیت با,jpg فرمت با تصاویر,  نمایشگاه  بھ یافتھ راه اثار با ارتباط در .دھند ارایھ ھم اثر یک از بیش توانند

 مسئولین یا و نماینده بھ بایست می اثر خلق سال و اندازه, عنوان شامل اثر شناسنامھ اطالعات چنین ھم و مناسب

 .شود فرستاده نمایشگاه برگزاری

 

  استایل و موضوع ：٢ ماده

 اصول و بیان دارای آثار .آثار وجود نـدارد و مفھوم درموضوع میباشد و محدودیتی آزاد نمایشگاه موضوع

 تصویرسازی و گرافیک دیجیتال، ھنر, عکاسینقاشیخط، , نقاشی شامل تجسمی ھای رشتھ تمامی در ھنر بنیادی

 .شد خواھد پذیرفتھ

 

 شرکت نحوه：٣ ماده

 تماس ھنرمند اطالعات ، بھ ھمراه مشخصات اندازه و تکنیک آثار،خود را آثار نمونھ ابتدا دان متقاضیھنرمن
ویا بھ شماره ھای تلگرام  ) nidra.art@gmail.com( آرت نیدرا ایمیل آدرس بھ را خود رزومھ ھمینطور و

 اطالع  نمایشگاه بھ یافتھ راه ھنرمندان برای تایید، صورت در آثار بررسی از پس.  کند می یا واتساپ ارسال

 . شد خواھد داده

 . باشد می ١٣٩٨ ماه دی ۵ تاریخ تا ارسال تصویر آثار جھت بررسی مھلت آخرین

 حداکثر ارتفاع و سانتیمتر ٧٠ حداکثر عرض بھ بایست می دارند، شدن رول قابلیت کھ ای پارچھ اثار ابعاد 

 .بـاشد مـی متر سـانتی  ٣٠*۴٠  رول قـابل غیر  و مقوایـی آثـار ابعـاد حـداکثر و باشد متر سانتی ١٠٠

 .شد خواھند قاب مقوایی اثار و شاسی ای پارچھ آثار ، نمایشگاه برگزاری محل شھر در

 ادامھ در صفحھ بعد



 .شد خواھد نمایشگاه اھداآرت فیر و کاتالوگ   در شرکت گواھی ھنرمندان برای نمایشگاه مدت اتمام از بعد

 ارسال دعوتنامھ از طرف گالری بھ شرکت کننده ھا، جھت اخذ ویزای ایتالیا میسر میباشد.امکان 

 

  برگشت و رفت پست ھزینھ بعالوه یورو ھزینھ ورودی ٢٠٠نمایشگاِه،  در شركت جھت اثر ھای ھر ھزینھ

میباشد کھ معادل ریالی این مبلغ بھ شماره  یورو ٢٨٠ مبلغ جمعا یورو، ٣٠قاب  و شاسی ھزینھ یورو و ۵٠

 حساب بانکی  در ایران واریز میشود.

 امکان پذیر است. با فاصلھ یک ماه در دو قسط شرکت در نمایشگاهھزینھ پرداخت 

 ارتباط بر قرار کنید. ویا ایمیل واتساپ ،جھت ثبت نام با مسئولین نیدرا آرت از طریق تلگرام

 واتساپ: و شماره ھای تلگرام

 ٠٠٩٠۵٣٣۵٠٠٣٨۵٠خانم سلطانی: 

٠٠٩٠۵٣۵٠١٧٩٠۵٨  -  ٠٩١٢٣٢۶١٢۴۶آقای محمدزاده:   

 nidra.art@gmail.comایمیل: 

 

آثار مربوط بھ رشتھ عکاسی و تصویرسازی و دیجیتال آرت باید روی کانواس چاپ گردد . در صورت  تمایل 

سب در خارج از با دریافت فایل اثر و ھزینھ چاپ، اثر را با کیفیت مطلوب و قیمت منا  ھنرمندان،  نیدرا آرت

 د.کشور چاپ می نمای

 

 مسابقھ بھ ورود شرایط：۴ ماده

 

 وارد برتر اثر ٣٠ کھ شوند می دھی امتیاز نمایشگاه بازدیدکنندگان طرف از یورواکسپو در شده داده شرکت آثار 

 مجاز و بررسی  ایتالیا اییرومان نمایشگاھھای داوران ھییت طرف از شده انتخاب اثار,  شوند می مسابقھ بخش

  .بود خواھند جایزه دریافت بھ

 

  جوایز -
 

  :کرد خواھند دریافت را زیر جوایز کنند کسب را امتیاز بیشترین کھ آثاری صاحبان

 

  ٢٠٢١ سال فیر آرت برای رایگان غرفھ اھدای: طال نشان_

 ART&ART ھنری مجلھ در برای آثار ھنری ھنرمند تبلیغاتی رایگان صفحھ اھدا: نقره نشان_

 آثار ھنرمند کاتالوگ چاپ و طراحی:برنز نشان_ 

 ادامھ در صفحھ بعد



  آثار دریافت و تحویل：۵ ماده

 تاریخ تحویل آثار متعاقبا اعالم خواھد شد.

 .داد خواھند با دریافت رسید تحویل دفتر تھرانآدرس  انتخاب شده خود را بھآثار ھنرمندان، 

 آدرس: 

 ، واحد یك١٧خیابان بھشتی، خیابان صابونچی، کوچھ ادایی (مخابرات)، پالک  -تھران 

 ١۵٣٣۶٣۶٣١١كد پستي :  

 آثارشان را پست کنند. آدرس قید شده قبلی بھ ھماھنگی میتوانند با ھنرمندان شھرستانی

 

  تعھدات：۶ ماده

 داشت خواھند آثار نگھداری و حفظ در را دقت حداکثر نمایشگاه برگزارکنندگان

 . نمیگیرد برعھده مسییولیتی آتشسوزی, سرقت ,طبیعی حوادث وقوع حین در آسیب آمدن وارد صورت در

 

 آثار بودن)  اورجینال( اصل ضمانت：٧ ماده

 .میباشد ھنرمند عھده بر اثر) بودن اورجینال( بودن اصل ھمچنین و معنوی و مادی مالکیت اثبات

 

 آثار گذاری قیمت و فروش  :  ٨ ماده

 از استاندارد و رایج معیارھای بھ توجھ با گالری را نھایی قیمت اما شود می اعالم ھنرمند توسط آثار پایھ قیمت

 .میکند تعیین رفتھ بفروش قبال کھ ھنرمند آثار قیمت ، ھنرمند رزومھ اثر، اندازه ، وتکنیک کیفیت جملھ

 از بعد ھفتھ دو حداکثر مبلغ مانده باقی و کسر گالری سھم بعنوان فروش مبلغ از ٪١٠ ،فروش صورت در

 میگردد واریز ھنرمند بانکی بحساب نمایشگاه اتمام

 

 نئوآرت فرھنگی اتحادیھ عضویت نرمندان بھ صورت رایگان ,ھ فورلی با شرکت در در یورو اکسپوآرت

 .کرد خواھندرا کسب  ایتالیا رم گالری

 


