Artoonist Festival Rules
•Theme: Free
Awards:
• Five people in each section will be awarded a gold medal along.
• All those whose works are published in the festival catalog will be given a certificate of
attendance and a book of the festival as a gift.
Artwork Profile :
• Number of works : 5 works
• Template : color and black & white
• Size of works : max A3 and min A4
• Format : 300 DPI, JPEG, and RGB format
Festival Calendar:
• Deadline : 20 March 2022
• Judging works : 4 April 2022
• Introducing the chosen ones : 20 April 2022
General Conditions:
1- All participants must fill out an entry form to participate in the festival.
2- The subject of the photos, digital paint and cartoon must be humor.
3-Humor theme can include; everyday life and activities, behaviors of politicians, war, street
protests, etc.
4-The festival is not responsible for the copy works that are intentionally sent to the Artoonist
festival and are far from being recognized by the judges.
5-The original of the selected works will be displayed for sale in an annual exhibition in
coordination with the owners of the works during one year.
6-The sale of works will also include the works of the judges of the previous year.
7-For all the works published in the exhibition book, a certificate of attendance and an
electronic catalog will be sent.
8- The owner of selected or published works in the festival book that will later be proven to be
a copy, the work will be permanently removed from the Artoonist Festival competition.
9-The festival is allowed to use the works sent to the festival and the selected ones in the form
of books, postcards, posters for advertising purposes.
10- Participating in the festival means accepting all the rules of the festival.
11-Participants will receive the latest festival news by subscribing to the Artoonist telegram
channel.

6th ARTOONIST INTERNATIONAL
SEASONAL FESTIVAL-AUTUMN 2021

ENTRY FORM
Attendance at the section
Cartoon
Digital Paint
Photo
First Name
Last Name
Date of Birth
Country
Occupaition
Web Address
Instagram
Address

Phone
E_maile

Email for sending Art Works
artoonist.ir@gmail.com
www.artoonist.ir

ششمین جشنواره فصلی بینالمللی
آرتونیست  /پاییز 1400

فرم ثبت نام
شرکت در بخش:

کاریکاتور
نقاشی دیجیتال
عکس
نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور
شغل
وب سایت
اینستاگرام
آدرس

تلفن
ایمیل

ایمیل پست الکترونیکی برای ارسال آثار
artoonist.ir@gmail.com
www.artoonist.ir

مقررات جشنواره آرتونیست

• موضوع :آزاد
جوایز:
• به پنج نفر برگزیده در هر بخش ،مدال طالی جشنواره آرتونیست اهدا خواهد شد.
• به تمامی آثار منتخب برای انتشار در کاتالوگ ،گواهی حضور و کتاب جشنواره آرتونیست اهداء خواهد شد.
نمایه آثار هنری:
• تعداد آثار  5 :اثر
• قالب :رنگی و یا سیاه و سفید
• اندازه آثار :حداکثر  A3و حداقل A4
• فرمت :فرمت  300DPI، JPEGو RGB
تقویم جشنواره:
• آخرین مهلت ۲۹ :اسفند 1400
• داوری آثار ۱۵ :فروردین 1401
• معرفی برگزیدگان ۳۱ :فروردین 1401
شرایط عمومی:
 -1پر کردن فرم ثبت نام جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است.
 -2موضوع آثار ارسالی باید طنز باشد.
 -3موضوع طنز میتواند شامل؛ زندگی و فعالیتهای روزمره ،رفتارهای سیاستمداران ،جنگ ،اعتراضات خیابانی و ...باشد.
 -5اصل آثار منتخب چهار دوره گذشته (یکسال) با هماهنگی صاحبان آثار ،در نمایشگاه ساالنه آرتونیست برای فروش به نمایش
گذاشته می شوند .این نمایشگاه شامل آثار داوران سال قبل نیز خواهد بود.
 -6برای کلیه آثار منتشر شده در کتاب نمایشگاه ،گواهی حضور و کاتالوگ الکترونیکی ارسال خواهد شد.
 -7جشنواره آرتونیست هیچ مسئولیتی در قبال آثار کپی که عمدا ً به جشنواره آرتونیست ارسال می شود و از تشخیص داوران دور
می ماند ،ندارد.
 -8صاحبان آثار منتخب یا منتشر شده در کتاب جشنواره که بعدا ً کپی بودن آنها ثابت شود ،ضمن پسگیری جایزه ،برای همیشه
از حضور در جشنواره آرتونست حذف خواهد شد.
 -9مدیران جشنواره آرتونیست مجاز هستند تا از آثار منتخب برای نمایشگاه در قالب کتاب ،کارت پستال ،بروشور ،پوستر و دیگر
اقالم تبلیغاتی استفاده کنند.
 -10شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه قوانین اعالم شده است.
 -11شرکت کنندگان با عضویت در کانال تلگرام آرتونیست ،آخرین اخبار جشنواره را دریافت خواهند کرد.

