Озмуни аксбардорони соли
2007 САҲА
«Замин ва об, муҳити атрофи ҳассоси худро муҳофизат менамоем»

АРИЗА БАРОИ ИШТИРОК
Санаи ниҳоӣ -31 марти соли 2007
Озмуни аксбардорон, ки аз ҷониби Раёсати Испонии САҲА эълон гардидааст ба баланд бардоштани
сатҳи огаҳӣ оиди масоили муҳити атрофи марбути идоракунии замин ва об равона шудааст. Барои
иштирок намудан дар озмун супурдани маблағе лозим нест, озмун барои ҳамаи аксбардорони
касбӣ ва ҳаваскор, ки дар минтақаи САҲА зиндагӣ ва кор мекунанд, кушода аст. Мукофоти олӣ
барои як акс (ё силсилаи аксҳо) як дастгоҳи аксбардории Canon EOS-30D пешбинӣ шудааст.
Ғолибони дигар ҳар яке ба маблағи пулӣ ба миқдори 500 доллари ИМА мушарраф мегарданд

Mr.

Ms.

Ҷаноб
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Photographer’s First Name:
Номи аксбардор:

Photographer’s Family Name:
Насаби аксбардор

Contact information:
Иттилоот барои тамос:

Street:
Кӯча:

City:

Postal Code:

Country:

Шаҳр:

Коди пушта:

Мамлакат:

Telephone number (with country code):
Рақами телефон (бо коди мамлакат)

E-Mail Address:
Суроғаи пуштаи электронӣ:

Photograph Title:
Номи акс:

Short description of the scene depicted on the image, and place where it was taken (country, city, or
region) Тасвири мухтасари саҳна ва ҷое, ки дар он акс бардошта шудааст (мамлакат, шаҳр ё мавзеъ):

I have read and agree to the rules of the photo contest attached: Yes No
Ман бо қоидаҳои замимашудаи озмуни аксбардорон шинос шудам ва ризоияти худро бо онҳо баён мекунам: Ҳа Не

Хоҳишмандем, иттилооти худро ба суроғаи photo2007-at@osce.org
фиристонед

Қоидаҳои Озмуни Аксбардорони САҲА «Замин ва об, муҳити атрофи ҳассоси худро муҳофизат
менамоем»
Натиҷаи кори худро ба шумо супурда, ман ризоияти худро аз шартҳои зерин баён мекунам:

Шаҳодат медиҳам, ки акси(ҳои) пешниҳодшударо худам бардоштаам ва соҳиби ягонаи он(ҳо)
астам.
Сурат(ҳо) дар яке аз 56 Давлатҳои иштирокдори САҲА баъд аз соли 2000-ум гирифта
шудааст(анд).
Ман корманди САҲА нестам
Аксе(ҳое), ки ман пешниҳод мекунам фотомонтаж нест(анд) ва бо воситаҳои мутаҳаррик ё
воситаҳои дигар сохтакорӣ нашудаанд.
Ман мефаҳмам, ки ҳуқуқи муаллифии ман ба ин акс(ҳо) боқӣ мемонад.
САҲА ҳуқуқи чоп кардани акси ғолибомада ва аксҳои дигари ғолибро дар маводҳои чопии
ғайритиҷоратии худ, брошюраҳо, аз ҷумла рӯзномаҳо (календар) ва плакатҳо ба мӯҳлати на зиёда аз ду
(2) соли баъди мукофотонида шудан, инчунин дар саҳифаҳои интернетии худ дар давоми мӯҳлати зайл
соҳибдорӣ мекунад.
Ман мефаҳмам, ки ғолибони озмунро кумита интихоб мекунад ва кулли қарорҳо ҳатмианд.
Ман мефаҳмам, ки акси(ҳои) пешниҳодкардаи ман бидуни пешниҳоди аризаи дуруст пур карда шуда
қабул намешавад(анд).
Ман мефаҳмам, ки САҲА барои маводи гумшуда, ё вайроншуда ба ҷавобгарие кашида
намешавад.
Тавре ки ман медонам, ҷониби дигаре ҳуқуқи дигари истифода бурдан ё ки эътирозеро нисбати
пахши акс(ҳо) пешниҳод карданро надорад.
Тарафи дарозтарини акс(ҳо) бояд на кам аз 2000 пиксел бошад.
Аксҳои пастсифат (хира) қабул намешаванд.
Хоҳишмандем танҳо аксҳои мутаҳаррик (сифрӣ) фиристонед – ба САҲА нусхаҳои аслӣ
фиристода нашаванд.
Аризаҳои нопурра ба инобат гирифта намешаванд. Маводи аксии худ ва ариза барои
иштирокро ба воситаи пуштаи электронӣ ба суроғаи: photo2007-at@osce.org фиристонед.

