ﺷراﯾط و ﺿواﺑط ﯾورو اﮐﺳﭘو آرت ﻓورﻟﯽ

ﻣﺎده ：١ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺌﻮآرت ﮔﺎﻟﺮی رم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  union cultural Neoartgalleryﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی روﻣﺎﻧﯿﺎی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  FORLÌ FIERE ROMAGNA ,ﯾﻮرو اﮐﺴﭙﻮ آرت  EuroExpoArtرا ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢،٢١،٢٠ﻣﺎرس  ٣،٢،١)٢٠٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ ( ١٣٩٩در ﺷﮭﺮ ﻓﻮرﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺌﻮ آرت ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﺮوه ﻧﯿﺪرا آرت را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﭘذﯾرش آﺛﺎر ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺳﻧﯽ ,از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎ و اﺳﺗﺎﯾل ھﺎ ,در اﺑﻌﺎد ﻣﻌﯾن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .ھﻧرﻣﻧدان ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﯾش از ﯾﮏ اﺛر ھم اراﯾﮫ دھﻧد .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  ,ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ﻓرﻣت ,jpgﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت
ﻣﻧﺎﺳب و ھم ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﺛر ﺷﺎﻣل ﻋﻧوان ,اﻧدازه و ﺳﺎل ﺧﻠق اﺛر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
ﻣﺎده  ：٢ﻣوﺿوع و اﺳﺗﺎﯾل
ﻣوﺿوع ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه آزاد ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﺣدودﯾﺗﯽ درﻣوﺿوع و ﻣﻔﮭوم آﺛﺎر وﺟود ﻧـدارد .آﺛﺎر دارای ﺑﯾﺎن و اﺻول
ﺑﻧﯾﺎدی ھﻧر در ﺗﻣﺎﻣﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ ﺷﺎﻣل ﻧﻘﺎﺷﯽ ,ﻧﻘﺎﺷﯾﺧط ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ,ھﻧر دﯾﺟﯾﺗﺎل ،ﮔراﻓﯾﮏ و ﺗﺻوﯾرﺳﺎزی
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺎده ：٣ﻧﺣوه ﺷرﮐت
ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﺑﺗدا ﻧﻣوﻧﮫ آﺛﺎر ﺧود را ،ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻧدازه و ﺗﮑﻧﯾﮏ آﺛﺎر ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ھﻧرﻣﻧد
و ھﻣﯾﻧطور رزوﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل ﻧﯾدرا آرت ) (nidra.art@gmail.comوﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻠﮕرام
ﯾﺎ واﺗﺳﺎپ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس از ﺑررﺳﯽ آﺛﺎر در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد ،ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اطﻼع
داده ﺧواھد ﺷد .
آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ارﺳﺎل ﺗﺻوﯾر آﺛﺎر ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵دی ﻣﺎه  ١٣٩٨ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﺑﻌﺎد اﺛﺎر ﭘﺎرﭼﮫ ای ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت رول ﺷدن دارﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻋرض ﺣداﮐﺛر  ٧٠ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر و ارﺗﻔﺎع ﺣداﮐﺛر
 ١٠٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﺎﺷد و ﺣـداﮐﺛر اﺑﻌـﺎد آﺛـﺎر ﻣﻘواﯾـﯽ و ﻏﯾر ﻗـﺎﺑل رول  ٣٠*۴٠ﺳـﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣـﯽ ﺑـﺎﺷد.
در ﺷﮭر ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  ،آﺛﺎر ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺷﺎﺳﯽ و اﺛﺎر ﻣﻘواﯾﯽ ﻗﺎب ﺧواھﻧد ﺷد.
اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد

ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻣدت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان ﮔواھﯽ ﺷرﮐت در آرت ﻓﯾر و ﮐﺎﺗﺎﻟوگ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اھدا ﺧواھد ﺷد.
اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ از طﺮف ﮔﺎﻟﺮی ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ،ﺟﮭﺖ اﺧﺬ وﯾﺰای اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ھر اﺛر ﺟﮭت ﺷرﻛت در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎ ِه ٢٠٠ ،ﯾورو ھزﯾﻧﮫ ورودی ﺑﻌﻼوه ھزﯾﻧﮫ ﭘﺳت رﻓت و ﺑرﮔﺷت
 ۵٠ﯾورو و ھزﯾﻧﮫ ﺷﺎﺳﯽ و ﻗﺎب  ٣٠ﯾورو ،ﺟﻣﻌﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٨٠ﯾورو ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾران وارﯾز ﻣﯾﺷود.
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در دو ﻗﺴﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺪرا آرت از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ،واﺗﺴﺎپ وﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺗﻠﮕﺮام و واﺗﺴﺎپ:
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ٠٠٩٠۵٣٣۵٠٠٣٨۵٠ :
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪزاده٠٠٩٠۵٣۵٠١٧٩٠۵٨ - ٠٩١٢٣٢۶١٢۴۶ :
اﯾﻣﯾلnidra.art@gmail.com :
آﺛﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺻوﯾرﺳﺎزی و دﯾﺟﯾﺗﺎل آرت ﺑﺎﯾد روی ﮐﺎﻧواس ﭼﺎپ ﮔردد  .در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل
ھﻧرﻣﻧدان ،ﻧﯾدرا آرت ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻓﺎﯾل اﺛر و ھزﯾﻧﮫ ﭼﺎپ ،اﺛر را ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣطﻠوب و ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﭼﺎپ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده ：۴ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ
آﺛﺎر ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪه در ﯾﻮرواﮐﺴﭙﻮ از طﺮف ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺘﯿﺎز دھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ  ٣٠اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ وارد
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ,اﺛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از طﺮف ھﯿﯿﺖ داوران ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی روﻣﺎﻧﯿﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺠﺎز
ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .
-

ﺟواﯾز

ﺻﺎﺣﺒﺎن آﺛﺎری ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاﯾﺰ زﯾﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد :
_ﻧﺸﺎن طﺎل :اھﺪای ﻏﺮﻓﮫ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای آرت ﻓﯿﺮ ﺳﺎل ٢٠٢١
_ﻧﺸﺎن ﻧﻘﺮه :اھﺪا ﺻﻔﺤﮫ راﯾﮕﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﺛﺎر ھﻨﺮی ھﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻣﺠﻠﮫ ھﻨﺮیART&ART
_ ﻧﺸﺎن ﺑﺮﻧﺰ:طﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ آﺛﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪ
اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد

ﻣﺎده ：۵ﺗﺣوﯾل و درﯾﺎﻓت آﺛﺎر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ،آﺛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﮫ آدرس دﻓﺘﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
آدرس:
ﺗﮭﺮان  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺎﺑﻮﻧﭽﯽ ،ﮐﻮﭼﮫ اداﯾﯽ )ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،ﭘﻼک  ،١٧واﺣﺪ ﯾﻚ
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ١۵٣٣۶٣۶٣١١ :
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ آدرس ﻗﯿﺪ ﺷﺪه آﺛﺎرﺷﺎن را ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ：۶ﺗﻌﮭدات
ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺣداﮐﺛر دﻗت را در ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری آﺛﺎر ﺧواھﻧد داﺷت
در ﺻورت وارد آﻣدن آﺳﯾب در ﺣﯾن وﻗوع ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ,ﺳرﻗت ,آﺗﺷﺳوزی ﻣﺳﯾﯾوﻟﯾﺗﯽ ﺑرﻋﮭده ﻧﻣﯾﮕﯾرد .
ﻣﺎده ：٧ﺿﻣﺎﻧت اﺻل )اورﺟﯾﻧﺎل ( ﺑودن آﺛﺎر
اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﻮدن )اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﻮدن( اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  : ٨ﻓروش و ﻗﯾﻣت ﮔذاری آﺛﺎر
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﮫ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی راﯾﺞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد از
ﺟﻤﻠﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺗﮑﻨﯿﮏ  ،اﻧﺪازه اﺛﺮ ،رزوﻣﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪ  ،ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﻔﺮوش رﻓﺘﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺻورت ﻓروش ١٠٪ ،از ﻣﺑﻠﻎ ﻓروش ﺑﻌﻧوان ﺳﮭم ﮔﺎﻟری ﮐﺳر و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﺑﻠﻎ ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از
اﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ھﻧرﻣﻧد وارﯾز ﻣﯾﮕردد
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در در ﯾﻮرو اﮐﺴﭙﻮآرت ﻓﻮرﻟﯽ ,ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺌﻮآرت
ﮔﺎﻟﺮی رم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

