
بــراى شرکت در مسابقه به

سایت شونیز مراجعه فرمایید

شرکت در مسابقه به منزله قبول قوانین مسابقه خواهد بود
واعتراض به نحوه داورى و انتخاب آثار و نحوه برگزارى

جایز شمرده نمى شود. 

نحوه شرکت در مسابقه:
 عــالقه مندان محترم جهت  شرکت درمـسابقه 

مى توانید با مراجعه به سایت شونیز، به نشانى زیر:
shoniz.com  و با پرکردن فرم وثبت اطالعات 

الزم اقدام نمایید.

 نکات مهم:
موضوع نقاشى آزاد است.

عزیزانى که به مسابقه راه یافته اند آثارشان متعلق به شرکت 

شونیز خواهد بود مگر با پرداخت وجهى(هر مبلغى که هنرمند 

در نظر دارد)به مؤسسه خیریه َمحک مى تواند اثر خود را از 

مجموعه خارج نمایند.

براى انتخاب اولیه 36 هنرمند منتخب ارائه 5 نمونه کار 

(نقاشى)الزامى است.

مختصات فایل آثار ارسالى:
فرمت:JPG مود رنگىRGB و حجم کل فایل ها بیشتر 2 

مگابایت نباشد.

بوم، رنگ، سه پایه...با طعم(شکالت)!!!
در راستاى اهداف فرهنگى واجتماعى شرکت شونیز  وبه مناسبت حضور هر ساله 
شرکت در نمایشگاه تخصصى شیرینى و شکالت در محل دائمى نمایشگاه بین 
المللى تهران در شهریورماه مسابقه اى در نظر گرفته شده به نام(بوم،رنگ، سه 
این  زمان ممکن هنرمندان عالقه مند   پایه...با طعم شکالت!!!) که در کمترین 
فرصت دارند تا استعداد و مهارت هاى خود را در این مسابقه به چالش بکشند. 
امیدواریم تا در کشف استعدادهاى هنرى آینده کشور نقش کوچکى  داشته باشیم. 

شرایط شرکت در مسابقه: 
ابعاد نقاشى130×55 سانتیمتر بر روى بوم مى باشد.(به صورت افقى)

بوم، سه پایه و رنگ از طرف شرکت تهیه گردیده است.
رنگها:سیاه، سفیدوسه رنگ اصلى که شامل آبى، قرمز و زرد مى باشد.
قلم وابزارهاى دیگر بنا برشخصى بودن به عهده خود هنرمند است.

فرصت براى اتمام نقاشى تنها به 2 ساعت حضور هنرمند در محل مذکور 
محدود مى شود.(تنها براى اتمام کار2 ساعت وقت دارید)

نحوه شرکت درمسابقه در دو نوبت داورى و ثبت نام در سایت شونیز درتاریخ 
تعیین شده مشخص شده است.

(5 نمونه از آثار متقاضى براى داورى اولیه الزامى است)
مسابقه درسه روز نمایشگاه با حضور36 شرکت کننده در غرفه شونیز

انجام مى گردد.(هر روز 12 نفر بسته به نوبت داده شده در محل وساعت مورد 
نظر حضور مى یابند)

اسامى هیأت داوران:
استاد پــویا آرین پور(هنرمند هنرهاى تجمسى، استاد دانشگاه)
دکتر بهنام کامــرانى(هنرمند هنرهاى تجمسى، استاد دانشگاه)
استادمحسن صادقیان(هنرمند هنرهاى تجمسى، استاد دانشگاه)

زمان بندى مسابقه:
زمان ثبت نام متقاضیان 3 شهریور ماه 1398

تاپایان روز20 شهریور ماه 1398
اعالم نتایج اولیه داورى21 شهریور ماه 1398 
زمان مسابقه 22 و23 و24 شهریور ماه1398  

اعالم نتایج  داورى نهایى 17 مهر ماه 1398

نماد عالى کیفیت در شکالت

شرکت صنعتى داداش برادر ( شونیز ) برگزار مى کند:

مسابقه نقاشى
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آزاد است!تمامى هنرمندان شرکت براى



مکان مسابقه: غرفه شونیز، 

محل دائمى نمایشگاه هاى

بیــن المللـى تهــران

براى اطالعات بیشتر به سایت وشبکه هاى
 اجتماعى شونیز مراجعه بفرمایید.

www.shoniz.com سر بزنید و در باشگاه مشتریان ما عضوشوید
و ما را درشبکه هاى مجازى دنبال کنید   

نماد عالى کیفیت در شکالت

آدرس ما در نمایشگاه هاى بین المللى تهران:
درب غربى  نمــایشگاه، روبروى سالن میالد

درفضــاى باز

نکــاتى که در نقـاشى خود مى توانید در 
نظــر بگیرید:

مهارت در تکنیک و آشنایى با اصول  طراحى.
رعایت هارمونى در ایجاد فضاى خلق شده  (ترکیب بندى)

رعایت تناسب طرح و رنگ بر روى ابعاد مشخص داده شده.
مدیریت زمان داده شده و رسیدن به اثر نهایى.
خالقیت در فضاهاى ایجاد شده توسط هنرمند.

------------------------------------------
با آرزوى موفقیت براى شما عزیزان

شش نفر برنده مسابقه:

برند گان از طرف شرکت شونیز:
برنده نفر اول: 10/000/000 تومان
برنده نفر دوم:5/000/000    تومان
برنده نفر سوم:3/000/000   تومان

برند گان از طرف هیأت داوران:
برنده نفر اول:  10/000/000 تومان
برنده نفر دوم: 5/000/000   تومان
برنده نفر سوم:3/000/000   تومان

بــراى شرکت در مسابقه به

سایت شونیز مراجعه فرمایید

آزاد است!تمامى هنرمندان شرکت براى


