درختستان
الزم است هنرمند داوطلب
این برگ را دانلود ،پرینت و
تکمیل کند و با طر حهای پیشنهادی
خود ،به دبیرخانه تحویل دهد.

مشخصات هنرمند
از نوشتن نام مستعار ،هنری
و مانند آن خودداری شود.

نام

تاریخ تولد

زن

نام خانوادگی
محل تولد

شمارهی ملی

فار غالتحصیل رشتهی

در مقطع

از

دانشجوی رشتهی

در مقطع

در

نشانی محل سکونت

کد پستی

نشانی محل کار

کد پستی

تلفن ثابت

(همراه با کد شهر)

مرد

تلفن همراه

ایمیل

خالصهی سوابق هنری

یادآوری برخی مقررات مهم
• حضور و مشارکت مستقیم هنرمند در فرآیند اجرای اثر در فضای شهری الزامیست.

تعداد آثار ارائه شده

• تصمیمگیری نهایی در تعیین جانمایی آثار و ارائهی پیشنهاد ویرایش ،توسعه و مناسبسازی طر حها برای فضای شهری توسط شورای
هنری صورت خواهد پذیرفت.
• رعایت کلیهی قوانین مربوط به (حق تألیف) ،طراحی و اصالت اثر ،برعهدهی فرستنده (حقیقی یا حقوقی) آثار بوده و پاسخگویی به کلیهی
عواقب قانونی آن بر عهدهی هنرمند میباشد.
• آثار تحویل داده شده به دبیرخانه ( اعم از پرینت CD ،و غیره ) عودت داده نخواهد شد.همچنین آثاری که پذیرفته نمیشوند ،برای رعایت
حق هنرمند ،معدوم خواهند شد.

تاریخ تحویل به دبیرخانه

• درصورت درخواست شورای هنری در خصوص اخذ ما کت و ارائهی آن توسط هنرمند ،پس از داوری ما کتها به هنرمند عودت خواهد شد.
• درصورتیکه در هریک از مراحل ارائهی طرح ،مراحل مختلف کارشناسی و داوری و حین یا پس از اجرای طر حها ،عدم اصالت طرحی محرز
شود طبق نظر شورای هنری و مدیران مربوطه سازمان زیباسازی اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

اینجانب
تحویلگیرنده

صحت اطالعات فوق را تأیید کرده و مقررات مندرج در فراخوان«بهارستان» را میپذیرم .تاریخ تحویل و امضای هنرمند

درختستان
الزم است هنرمند داوطلب
این برگ را دانلود ،پرینت و
تکمیل کند و با طر حهای پیشنهادی
خود ،به دبیرخانه تحویل دهد.

تعداد آثار پیشنهادی
ردیف

عنوان اثر

ابعاد

۱
۲
۳

جنس و مواد اجرا

نشانی و حدود محل پیشنهادی

روش ارائه
ما کت

طراحی

3D

سایر موارد

ما کت

طراحی

3D

سایر موارد

ما کت

طراحی

3D

سایر موارد

توضیحات کامل و روش اجرایی
اثر شماره :۱

اثر شماره :2

اثر شماره :3

تاریخ تحویل /نام و نام خانوادگی  /امضای هنرمند

