فراخوان بخش مسابقات چاپ بستهبندی بیستمین جشنواره ملی چاپ

رشتههای داوری چاپ بستهبندی:
آثار رسیده به بخش مسابقات جشنواره ملی چاپ و نشر در چهار رشته زیر داوری میشود:
 .1پاسداشت زبان فارسی :با توجه به اهمیت صیانت از زبان فارسی ،و نمایش ظرافتها و ظرفیتهای آن ،واژگان،
نوشتار و نویسهنگاری درج شده بر محصول بررسی میشود.
 .2هنجارهای محتوایی :در این رشته ،توجه تولیدکننده محصول به هنجارهای آشکار و پنهان اجتماعی ،ملی،
معیشتی و خانوادگی بررسی میشود.
 .3طراحی :در این رشته ،آرایههای بصری به کار رفته در محصول چاپی بررسی میشود.
 .4فنی :در این رشته کیفیت اجرای محصول نهایی بر مبنای استانداردهای روشهای چاپی بررسی میشود.

روشهای شرکت در مسابقه چاپ بستهبندی:
 .1شرکتکنندگان باید فرم مربوط را در سایت جشنواره به نشانی  https://nppf.farhang.gov.irتکمیل
و کد پیگیری دریافت کنند.
 .2هر شرکت کننده در مجموع میتواند حداکثر  10اثر را در مسابقه شرکت دهد.
 .3برای هر اثر باید فرمی جداگانه پر شود.
 .4از هر اثر ارسالی باید دو نمونه به دبیرخانه ارسال شود.
 .5مهلت ارسال آثار تا تاریخ  1399/11/10است و پس از آن امکان ارسال اثر وجود ندارد.
 .6شرکت کنندگان اثر و کدپیگیری را به دبیرخانه مسابقات آثار به آدرس میدان بهارستان ،خیابان کمال الملک،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دفتر امور چاپ و نشر اتاق 143ارسال کنند.

شرایط شرکت در مسابقه:
 .1آثار تولید شده قبل از سال  97و آثاری که در جشنوارههای پیشین شرکت داده شدهاند ،داوری نخواهند شد.
 .2اثر چاپی ارائه شده در ایران تولید شده باشد.
 .3اثر ارسالی تولید انبوه شده باشد .نمونهها و تولیدات محدود یا محصوالت نمونهگیری در مسابقه شرکت داده
نخواهند شد .در صورت درخواست هیئت داوران ،این موضوع باید قابل اثبات باشد.
 .4شرکتکنندگان (سفارش دهنده  /مجری  /طراح) دارای پروانه فعالیت یا کارت عضویت معتبر صنفی باشند.

 .5در صورتی که ارسال کننده اثر غیر از صاحب اثر (سفارش دهنده) باشد ،الصاق تصویر اجازه نامه صاحب کاال
در فیلد مربوطه ضروری است.
 .6چنانچه دبیرخانه جشنواره اطالعات تکمیلی و مستندات بیشتری در خصوص محصول ارائه شده درخواست
کند ،شرکت کننده در زمان تعیین شده مدارک را به دبیرخانه ارائه کند.
 .7اثر ارائه شده با رعایت دستورالعملها و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا شده باشد.
 .8ارسال اثر به معنی قبول کلیه قوانین و مقررات جشنواره است.
 .9عواقب حقوقی ناشی از ارائه اطالعات نادرست به عهده شرکت کننده خواهد بود.
 .10مهلت ارسال آثار تا  10بهمن  1399است.
 .11تاریخ معرفی آثار برگزیده و برگزاری مراسم اختتامیه با توجه به شرایط بهداشتی متعاقباً اعالم خواهد شد.

اطالعات تماس
 .1آدرس دبیرخانه :میدان بهارستان ،خیابان کمال الملک ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دفتر امور چاپ و
نشر اتاق  ،143کد پستی 43381-11499
 .2تلفن38512404-38513123-38512849 :
 .3وب سایتhttps://nppf.farhang.gov.ir :

