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حقوق معنوی )کپی رایت(
 رشکت کنندگان به عنوان خالق آثار شناخته می شوند.	

 رشکت کنندگان تعهد می کنند که حقوق معنوی آثار متعلق به آنهاست.	

 رشکت کننــدگان متــام مســئولیت و تعهــدات مربــوط بــه اختالفــات احتاملــی دربــاره حقــوق معنــوی آثــار را بــر عهــده می گیرنــد. 	

ــر عهــده رشکت کننــدگان  ــه اختــالف در مــورد حقــوق معنــوی ب ــر هرگون ــروز اختــالف جــران خســارت های برگزارکننــده در اث در صــورت ب

اســت. برگزارکننــده می توانــد در صــورت بــروز اختــالف دربــاره حقــوق معنــوی آثــار، آنهــا را از منایشــگاه خــارج کنــد و چنانچــه ایــن اختــالف 

پــس از اهــدای جوایــز بــروز کنــد، جایــزه اهدایــی را ملقــی اعــالم منایــد.

 ــا 	 ــه شــکل کاغــذی ی ــزوم ب ــد و در صــورت ل ــش درآی ــه منای ــده ب ــار توســط برگزارکنن ــه آث ــد ک ــدگان موافقــت می کنن رشکت کنن

ــد. ــتفاده کن ــی اس ــگاه عموم ــرای منایش ــه را ب ــات مربوط ــار و اطالع ــد آث ــده می توان ــود. برگزارکنن ــر ش ــال منت دیجیت

 برگزارکننــده تضمیــن می کنــد کــه آثــار در زمــان منایــش آســیب نبیننــد یــا مفقــود نشــود ولــی خســارت های در زمــان ارســال را 	

ــرد. ــر عهــده منی گی ب

مسابقه در دو بخش: الف. کتاب های تصویری و ب. کتاب های کیمیک اسرتیپ برگزار می شود.
رشکت کننــدگان می تواننــد در هــر دو بخــش رشکــت کننــد. در صورتــی کــه رشکت کننــدگان متایــل بــه رشکــت در دو بخــش داشــته باشــند، 

بایــد مراحــل ثبــت نــام را بــه شــکل مجــزا طــی مناینــد.

الف. مسابقه تصویرگری کتاب های تصویری
چه آثاری می توانند در این بخش رشکت کنند؟  -1

 رشکت کننــدگان در ایــن بخــش می تواننــد آثــار تصویرســازی  کــه بــرای کتاب هــای تصویــری بــرای مخاطبــان خردســال خلــق شــده 	

را بــرای رشکــت در منایشــگاه ارســال کننــد.

 تکنیک و موضوع آثار آزاد است.	

 رشکت کنندگان می توانند با 3 تا 5 اثر در این بخش رشکت کنند.	

 آثاری که برای دوره های پیشین مسابقه فرفره طالیی ارسال شده، منی توانند مجددا برای مسابقه ارسال شوند.	
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چه کسانی می توانند در این بخش رشکت کنند؟  -2

 متام هرنمندان 18 تا 39 سال؛	

 تصویرگران (حرفه ای و آماتور) با تصاویر (چاپ شده یا چاپ نشده) که بعد از تاریخ اول ژانویه 2014 خلق شده باشند؛	

 هرنآموزان مدارس هرنی؛	

 نارشانی که آثار منتره آنها بعد از تاریخ اول ژانویه 2014 خلق شده باشد.	

مهلت ارسال  -3

 دوم اکتر 2016 ساعت 23:59 به وقت پکن. (11مهر 1395)	

شیوه رشکت  -4

 ــت و 	 ــرم رشک ــراه ف ــه هم ــار خــود ب ــوآن، می بایســتی آث ــو و تای ــگ، ماکائ ــن و مناطــق از هنگ کن ــارج از چی ــدگان خ رشکت کنن

عکــس پرســنلی و توضیحــات تصاویــر را بــه آدرس زیــر ارســال کننــد:

goldenpinwheel.ccbf@outlook.com
 یا از طریق سایت زیر برای آدرس فوق ارسال کنند:	

https://www.wetransfer.com/
 فرم رشکت در آدرس زیر موجود است:	

http://www.ccbookfair.com/en/Whats-On/YoungIllustrators-Competition1
 برای ثبت دقیق تر در دبیرخانه مسابقه، ایمیل های ارسالی باید حاوی موضوع subject به شکل زیر باشند:	

بخش- نام رشکت کننده- کشور

برای مثال:

Picture Book Illustration-James Bond-UK
Comic-James Bond-UK

5-  روند داوری بخش تصویرگری کتاب های تصویری

 متام آثار ارسالی توسط گروهی متشکل از تصویرگران، نارشان و متخصصان کتاب های تصویری ارزیابی می شوند.	

 در دور اول، داوران 50 نفــر را بــه عنــوان فینالیســت انتخــاب می کننــد. فهرســت فینالیســت ها در تاریــخ 15 اکتــر 2016 (24مهــر 1395) 	

در وب ســایت منایشــگاه منتــر شــده و بــرای متــام فینالیســت ها از طریــق ایمیــل ارســال می شــود.

 در دور دوم، هیــات داوران برنــدگان را از میــان افــراد فینالیســت مشــخص می کننــد. اســامی برنــدگان در تاریــخ 18 نوامــر 2016 	

(28 آبــان 1395) در مراســم افتتاحیــه اعــالم خواهــد شــد و در وب ســایت منتــر خواهــد شــد و از طریــق ایمیــل بــه اطــالع رشکت کننــدگان 

ارســال خواهد شــد.

جوایز بخش تصویرگری کتاب های تصویری  -6

6-1. امتیازات فینالیست ها

 آثار فینالیست ها در منایشگاه کتاب کودک شانگهای به منایش درخواهد آمد.	

 آثار فینالیست در کاتالوگ منایشگاه منتر می شود.	

 به فینالیست ها گواهی رشکت اعطا خواهد شد.	

 آثار فینالیست ها در سایت منایشگاه به منایش درخواهد آمد.	

6-2. جوایز 

 جایــزه بــزرگ فرفــره طالیــی و 10000 رمنینبــی بــه دو تصویرگــر (چینــی و غیرچینــی) برتــر تعلــق می گیــرد. برنــدگان در منایشــگاه 	

ســال 2017 یــک منایشــگاه اختصاصــی خواهنــد داشــت.

 جایزه فرفره نقره ای و 5000 رمنینبی به یک تصویرگر.	

 جایزه فرفره برنزی و 2000 رمنینبی به یک تصویرگر.	

 جایزه تشویقی و 1000 رمنینبی به 5 تصویرگر.	

6-3. جایزه نارشان

 Juvenile and Children’s Books Publishing House of Shanghai Century هیئــت داوران متشــکل از تصویرگــران و نــارشان بــه انتخــاب



ــرای  ــی ب ــارشان چین ــی از ن ــا یک ــزه ب ــن جای ــده ای ــرد. برن ــد ک ــراد فینالیســت انتخــاب خواهن ــان اف ــده از می ــک برن Publishing Co., Ltd ی

ــری وارد همــکاری خواهــد شــد. ــاب تصوی ــک کت ــری ی تصویرگ

6-4. جایزه شاکر

ــی یکپارچــه و تجاری ســازی محصــوالت فکــری و فرهنگــی و  ــد، بازاریاب ــردازان، تولی ــا ایده پ شــاکر رشکتــی اســت کــه از طریــق همــکاری ب

ــد.  ــعه می ده ــان را توس ــرای جوان ــا ب رسگرمی ه

شــاکر بــه مــدت یــک ســال بــا برنــده ایــن جایــزه بــرای تصویرگــری قــرارداد خواهــد داشــت و همچنیــن شــاکر موظــف بــه حامیــت از برنــده 

بــرای تبلیــغ و ترویــج اثــرش خواهــد بــود.

6-5. جایزه مردمی

پــس اعــالم افــراد فینالیســت در ســایت جشــنواره در تاریــخ 15 اکتــر 2016 (24مهــر 1395)، عمــوم مــردم می تواننــد بــه آثــار محبوبشــان 

رای بدهنــد. آرای مردمــی تــا تاریــخ 20 نوامــر در ســایت ثبــت خواهــد شــد و نتیجــه آرا در ظهــر روز 20 نوامــر (30 آبــان 1395)، آخریــن 

روز منایشــگاه، اعــالم خواهــد شــد. اثــر برنــده ایــن جایــزه بــه عنــوان تصویــر رســمی منایشــگاه کتــاب کــودک شــانگهای 2017 در پوســر مــورد 

اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

ب. جایزه بخش کتاب های کیمیک اسرتیپ
فراخوان این جایزه متعاقبا اعالم خواهد شد.

برای اطالعات بیشر می توانید به سایت زیر مراجعه کنید:

 www.ccbookfair.com/en 

و یا به ادرس زیر مکاتبه منایید:

goldenpinwheel.ccbf@outlook.com


