فراخوان مسابقه طراحی المان فلکه قدس شهر رفسنجان
حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رفسنجان در راستای اهداف خود مبنی بر هویت بخشی  ،سامان
دهی بصرررری و اری ای ی ی فضررراهای شرررهری ،از یل ه افراد ح وقی  ،ح ی و هنرمندان محترم در زم نه های
معماری  ،شهر سازی  ،طراحی شهری و مج سمه سازی جهت طراحی المان فلکه قدس دعوت به همکاری می
نماید .
 فلکه مورد مسابقه:
فلکه قدس

 اهداف طرح:
افزایش ی ت فضای شهری با در نظر گرفتن چشم اندازهای پ اده و سواره در محورهای اریباطی فلکه

 رویکردهای طراحی:
 .1یوجه به مع ارهای ایرانی و اسالمی با یای د بر هویت و فرهنگ م اومت
 .2هماهنگی و وحدت طرح
 .3یوجه به انسان محوری
 .4نورپردازی و یوجه به نمای شب
 .5خالق ت و نوآوری در طراحی
 .6طرح پ شنهادی باید از ویژگی های اجرایی برخوردار و از لحاظ فنی و اقتصادی به نه و متناسب
باشد.
 شرایط عمومی فراخوان:
 .1بررسی ،یارشناسی ،یأی د یا رد طرحها به عهده گروه اندیشه ورزان شهرداری رفسنجان است.
 .2طرحهای ارسالی هنرمندان پس از داوری به هنرمندان عودت داده نخواهد شد.
 .3رعایت یل ه قوان ن مربوط به حق یأل ف و طراحی اثر بر عهده فرستنده آثار بوده و پاسخگویی به یل ه
عواقب قانونی آن بر عهده ارائه ینندگان آنها است .در صوریی یه در هر یک از مراحل ارائه طرح،
یارشناسی و داوری و ح ن یا پس از اجرای طرحها ،عدم اصالت طرحی محرز شود طبق نظر شورای
هنری ن اشی دیواری و مدیران مربوطه اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.
 .4هنرمندانی یه یمایل به اجرای طرحهای خود نداشته باشند پس از مناسب سازی و جانمایی طرحهای
خود مییوانند نسبت به واگذاری اجرای آنها به واحد زیباسازی شهرداری اقدام نمایند .در این

صورت به یشخ ص گروه اندیشه ورزان حق الزحمه طراحی و جانمایی آن به صاحب اثر پرداخت
خواهد شد.
 .5هر طراح مجاز به ارائه طرحای مت اوت م باشد.

 نحوه ارائه:
 .1عکس ها از زوایای مختلف طرح  3بعدی ( نمای روبرو ،پشت ،جانبی ،دید منظرو پرنده در شب و
روز) باشند ،به نحوی یه یمام ابعاد و زوایای اثر ،رنگ و بافت آنها قابل مشاهده باشد.
 .2ارائه لوح فشرده ) (CDحاوی فایل طرح پ شنهادی با فرمت  jpgدر ابعاد  A3با وضوح 333dpi
 .3طراحان م بایست در زمان م رر نسبت به بازدید م دانی از موقع ت ها و جانمایی طرحهای خود اقدام
نمایند در غ ر این صورت طرح به مرحله داوری نخواهد رس د.
 .4طراحان م توانند به جای ارائه عکس های  3بعدی مایت المان ارسال نمایند.
 .5طراحان محترم مییوانند با مراجعه حضوری به دب رخانه واحد زیباسازی شهرداری ،طرحهای خود را
در یاریخ م رر یحویل یا به آدرس  zibasazi.rafsanjan@gmail.comارسال نمای د.
 گاه شمار فراخوان:
 .1مهلت ارسال آثار 2 :آذر ماه
 .2یاریخ داوری آثار 3 :آذر ماه
 .3مهلت ارسال آثار و یاریخ برگزاری با نظر گروه اندیشه ورزان قابل یمدید است.
 مراحل داوری
مساب ه به صورت یک مرحله ای صورت می گ رد.
 اعضای داوران :
گروه اندیشه ورزان شهرداری رفسنجان
 جوایز
انع اد قرارداد با طراح بریر جهت اجرای طرح المان

