
 

 فراخوان جشنواره کودکان را نجات دهیم

 معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا برگزار می کند  

 اهداف کلی جشنواره:   

به نحوی که منجر  ترویج فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط کلیه کاربران ترافیک

 به کاهش آمار آسیبهای کودکان در حوادث ترافیکی گردد.

 :بخش های جشنواره      

   فرمت آثار برای این بخش  2فیلم کوتاه حداکثر (  دقیقهMP4 ) می باشد 

   فرمت آثار برای این بخش   2فیلم کوتاه موبایلی حداکثر(  دقیقهMP4 ) می باشد 

  فرمت آثار برای این بخش   2موشن گرافی حداکثر(  دقیقهMP4 )می باشد 

  عکس 

 :بخش عکس 

 شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است 

  عکس ها باید با فرمتJPG  با پسوندRGB  کیلوبایت و  022پیکسل و حداقل  2222، اندازه ضلع بزرگ

 مگابایت هنگام ثبت اثر ضمیمه شود 2حداکثر 

 اند به صورت رنگی و سیاه و سفید باشد.عکس ها می تو 

 

 حقوق معنوی آثار پذیرفته شده: 

  صاحبان آثار به برگزار کنندگان اجازه می دهند تا از آثارشان در تمامی انتشارات،بیلبوردهای تبلیغاتی و پوستر

 های فرهنگی داخلی استفاده کنند. جشنواره در نمایشگاه

 محورهای موضوعی:       

  بودن کودکان در حواث ترافیکی ناشی از کم تجربگی در مخاطرات محیطیبی دفاع 

 بی تقصیر بودن کودکان در وقوع حوادث ترافیکی 

 آموزش های اولیه و ضروری به کودکان جهت ارتقاء ایمنی تردد 

 

 



 

 

 آسیب های وارده به کودکان ناشی از ناهنجاریی رفتارهای ترافیکی والدین 

  کودکان ناشی از خشونت رفتاری رانندگانآسیب های وارده به 

 مسئولیت پذیری والدین در تربیت ترافیکی کودکان 

 هر موضوع ترافیکی مرتبط با حوزه کودکان 
 

 نکات قابل توجه :      

 سال در جشنواره آزاد است. 8شرکت برای افراد باالی  -1

 نماید.اثر به جشنواره ارسال  5هرشرکت کننده می تواند حداکثر  -2

 تمامی آثار باید برای گروه سنی کودکان تولید شود -3

 .نددیگری نیست شرکت کننده در این جشنواره تا زمان اعالم نتایج، مجاز به ارسال این آثار به هیچ جشنواره  -4

 شرکت کننده در این جشنواره تا پایان اعالم نتایج مجاز به انتشار آثار خود، در هیچ فضای مجازی و حقیقی -5

مقررات   شرایطوجود اثر در فضای مجازی و یا دیگر رسانه ها پیش ازاعالم نتایج ،به منزله ی تخلف از نیست و 

 جشنواره بوده و منجر به حذف اثر ، از جشنواره خواهد شد.

در مراسم اختتامیه دعوت به عمل خواهد  درصورت برگزیده شدن هریک از آثار، از صاحب اثر برای شرکت -6

آمد و دریافت  جایزه، منوط به حضور در مراسم و در حضور رسانه ها و مدعوین می باشد )در صورت 

 های ستاد ملی مبارزه با کرونا همخوان خواهد بود( تداوم بیماری کرونا، هر گونه تصمیم ، باسیاست 

بخش رقابتی راه می یابد و یا در جشنواره ، حائز رتبه و یا  مجاز است، آثاری که بهدبیرخانه ی جشنواره  -0

 منتخب می شوند را در قالب کتاب جشنواره منتشر کند.

، پویا نمایی و تیتراژ زیده و منتخب برای تولید نما هنگبرگآثاری  بر اساس اهداف جشنواره، در استفاده از -8

 ر از طریق تمامی رسانه ها مجاز خواهد بود.آموزشی ، فرهنگی و ترویجی پلیس راهوفیلم و سایر امور 

توجه : ثبت نام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان پذیر می باشد. بنابر این الزم است  -9

ه را تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنوار  www.tb1400.irدر خواست کنندگان با مراجعه به سایت 

 را بارگذاری نمایند. آثارکرده و سپس فایل 

می توانند نسبت به ارسال آثار خود  اقدام نمایند بدیهی است  1421شهریور  25شرکت کنندگان تا  -12

    این مهلت قابل تمدید نخواهد بود

 

 

http://www.tb1400.ir/


 

 : بخش جشنواره  جوایز    

  :فیلم بخشدر       

 میلیون تومان  12جشنواره و لوح افتخار ، تندیس  : اول اثر 

 میلیون تومان  12لوح افتخار ، تندیس جشنواره و   : دوماثر 

 میلیون تومان 8 لوح افتخار ، تندیس جشنواره و : سوم اثر  

  میلیون تومان 3اثر هرکدام  3آثار شایسته تقدیر 

  :درحوزه فیلم موبایلی    

 میلیون تومان  4 لوح افتخار ، تندیس جشنواره و اول اثر 

 میلیون تومان  3لوح افتخار ، تندیس جشنواره و :دوم اثر 

  میلیون تومان 2 لوح افتخار ، تندیس جشنواره و :سوماثر 

  میلیون تومان 1اثر هرکدام  5آثار شایسته تقدیر 

  :موشن بخشدر     

 میلیون تومان  8 لوح افتخار ، تندیس جشنواره و :اول اثر 

 میلیون تومان 6 لوح افتخار ، تندیس جشنواره و :دوم اثر 

  میلیون تومان 4 لوح افتخار ، تندیس جشنواره و :سوماثر 

  میلیون تومان 2اثر هرکدام  3آثار شایسته تقدیر 

 :عکس در بخش    

 میلیون تومان  3 لوح افتخار، تندیس جشنواره و :فراولن 

 تومانمیلیون 2لوح افتخار، تندیس جشنواره و  :نفردوم 

 میلیون تومان  1 لوح افتخار، تندیس جشنواره و: نفرسوم 

  هزار تومان 022اثر هرکدام  5آثار شایسته تقدیر 

 تقویم اجرایی جشنواره    

 انتشار فراخوان

 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه

 نخواهد شد() اسامی برگزیدگان تا روز اختتامیه اعالم عمومی  1421داوری و اعالم نتایج: مهر 

 آیین پایانی جشنواره 

           



 

 بسمه تعالی

 

 ر جشنواره کودکان را از تصادفات نجات دهیمدفرم شرکت 

 

 

 بخش جشنواره:                      :شهرستان       استان :                     

 

 سال تولد:                         :نام ونام خانوادگی

 

 تعداد اثر: 

 

  :اینجانب

کودکان را نجات دهیم متقاضی شرکت در جشنواره مذکور می با آگاهی کامل از شرایط و مقررات جشنواره  و

 باشم 

 

 : نشانی
 

 تلفن ثابت:
 

 تلفن همراه:

 

 

 

       تاریخ و  امضاء                                                                                                           


