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 فراخوان نمایشگاه گروهی عکاسی

 عنوان نمایشگاه   2شماره  عکس  06  

 تکنیک  عکاسی   

 روسیه  در هنرمندان عکاس ایرانی  یتور نمایشکاه  
 تایلند 

 نوع نمایشگاه 

 برگزارکننده  ساره  ی گالری هنر  

   P-IN.22.126  کد فراخوان 

 :جدول زمانبندی 

  

 تاریخ برگزاری نمایشگاه  بخش روسیه   0202آپریل.  .22-29

 تاریخ برگزاری نمایشگاه  بخش تایلند   0202می.  .20-27

 مهلت ثبت نام   0200.دسامبر .  15

 درباره نمایشگاه :

عکس ِویژه هنرمندان عکاس ایرانی نموده است .این  02نمایشگاه  گالری هنری ساره در راستای فعالیت های هنری خود اقدام به برگزاری پروژه 

گاردن گالری تایلند میباشد .هدف آرت وم نمایش آثار در سکرت نمایشکاه دارای دو بخش میباشد بخش اول نمایش آثار در گالری ساره مسکو و بخش د

 نین  فروش آثار هنرمندان میباشد .ان عکاس ایران و آثار آنها و  همچعرفی هنرمندم

  :شرایط نمایشگاه

 در این نمایشگاه شرکت نماینند سال میتوانند  81الی همه هنرمندان عکاس با 

  همه تکنیک ها و سبک ها عکاسی  مورد  قبول میباشد  

 و در صورت ادعای شخص ثالث در  .توسط عکاس)ارسال کننده اثر( خلق شده باشند .و کلیه قوانین مربوط به حق مالکیت را رعایت نموده باشند  اثار میبایست
 .و برگزار کننده مسولیتی در قبال آن نخواهد داشت  .خصوص مالکیت اثر کلیه عواقب قانونی و مادی آن به عهده هنرمند ارسال کننده اثر میباشد

  آثار باید بدون امضا و لوگو  واتر مارک باشند. 

  به نمایش تعداد بیشتر با هماهنگی با برگزار کننده این امر امکان پذیر خواهد بود .صورت عالقه مند بودن در هر هنرمند میتواند یک اثر ارسال نماید و 

  خود محفوظ میدارد .ی برگزارکننده حق تغییر در جدول زمانبندی را برا 

 حضور در نمایشگاه ارایه خواهد شد همه شرکت کنندگان کواهی  به 

  تا از اثار در راستای تبلیغات و استفاده تجاری مربوط به نمایشگاه استفاده نماید .، هنرمند با ثبت نام در این نمایشگاه این اجازه را به برگزار کننده خواهد داد 
 

  ماه در بخش فروش گالری ها ارایه خواهند شد وبعد از دوماه در صورت عدم فروش معدوم خواهند شدبعد از اتمام نمایشگاه آثار بصورت دو :  نکته
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 مبغ ثبت نام 

 تومان )دو میلیون هشتصد هزار تومان  میباشد (  001220222برای هر اثر 

  درصد تخفیف میباشد . 15ثبت نام بصورت گروهی شامل 

 نمایشگاه روسیه و تایلند    شامل هزینه  
 عکس  چاپ  

 نحوه ثبت نام 

پس از بررسی لینک . نمایش داده شود همراه با عکس اثری  که میخواهید (info@sareart gallery.com ) به ایمیل گالری ثبت نام رسال درخواست ا
 ثبت نام و نحوه پرداخت به شما اعالم خواهد شد .

 به علت محدودیت در تعداد شرکت کننده الویت با هنرمندانی می باشد که در خواست خود را زودتر ارسال نموده اند نکته :

  

 سایز مجاز 

 06*02  سانتی متر 

  اثار باید با فرمتJPG ,  و با کیفیت باال برا ی چاپ ارسال گردند  222با رزولیشن 

 

 فروش اثار 

 (دالر خواهد بود   022و حداکثر قیمت دالر   02    حداقل قیمت  .)گالری مشخص خواهد شدقیمت گزاری آثار توسط تیم فروش 

یالی و ما بقی به هنرمند پرداخت خواهد شد  .کسر خواهد شد  رصد بابت کمیسیون گالرید 22از مبلغ فروش مبلغ در صورت فروش آثار   )پرداخت بصورت ر
 مرکز ی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود (معادل نرخ روز ارز اعالم شده توسط بانک 

 

 تماس با ما : 

 . ما آماده پاسخگویی به سواالت شما هنرمندان عزیز میباشیم 

Email :info@sareartgallery.com 

Telegram :+98913303055 

WhatsApp:+79031940125 
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