آییننامه و شرایط اختصاصی مسابقه
 .1این

مسابقه

بهصورت

آزاد

ملی

برگزار

میگردد،

لذا

محدودیتی

برای

شرکتکنندگان

نداشته

و همه جامعه اهلفن را در سطح ملی در برگیرد.

 .2کارفرما در صورت اذعان داوران به اجرایی بودن هریک از آثار حائز رتبه ،در خصوص تکمیل اثر و تهیه نقشههای فاز
دو مشروط به داشتن تخصص کافی و نمونه کار قابلقبول ،مطابق با قوانین و ضوابط مربوطه با طراح پروژه بهعنوان
ناظر اجرا قرارداد امضاء مینماید.
 .3رعایت حقوق معنوی و مادی آثار بر اساس «قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان» مصوب  13۳۱مجلس،
برای شرکتکنندگان و تمامی ارکان مسابقه الزماالجراست.
 .۳برگزارکننده مجاز است طرح ،آثار و مستندات رسیده را پس از اتمام مسابقه با حفظ و رعایت مالکیت معنوی به نحو
مقتضی و با ذکر مشخصات صاحب طرح و اثر و به شیوهای که صالح بداند منتشر نموده و یا به نمایش بگذارد.
 .5در مورد افراد حقیقی که بهصورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود ،برگزارکننده تنها فردی را که با عنوان
سرگروه ثبتنام میکند ،جهت انجام مراحل مسابقه ،مکاتبات ،اعطاء جایزه و سایر مسئولیتها به رسمیت میشناسد.
تکمیل فرم مالکیت معنوی ،فرم ثبتنام گروهی و تکمیل اطالعات و امضاء اعضاء گروه الزامی میباشد.
 .6برگزارکننده میتواند برحسب نیاز خود ،جهت اجرا تغییرات احتمالی در اثر ایجاد نماید.
 .7چنانچه طرح منتخب جهت اجرا ،ترکیبی از دو طرح باشد ،شرکتکنندگان هر دو طرح بهصورت مشترک بهعنوان
برنده مسابقه معرفی خواهند شد.
 .۱شرکتکنندگان میبایست فرم ثبتنام و فرم تعهد مالکیت معنوی را تکمیل و امضا نمایند .یک نسخه بهصورت مکتوب
تهیه شود.
 .9مسابقه مذکور دومرحلهای میباشد ،بدینصورت که داوری آن در دو مرحله صورت گیرد؛ در مرحله اول تعدادی از
طرحهای برتر انتخاب شود ،صاحبان این طرحها در مرحله دوم به رقابت بپردازند و انتخاب برنده اول و ردهبندی
سایر شرکتکنندگان در مرحله دوم انجام گیرد.
 .11طرح و آثار ارائهشده ،پس از پایان مراحل مسابقه مسترد نخواهد شد.
 .11ارسال اثر توسط شرکتکنندگان بهمنزله اعالم مالکیت اثر بوده؛ در صورت تشکیک در عدم اصالت طرح موضوع به
هیئتداوران ارجاع دادهشده و نظر آنها مالک عمل قرار میگیرد .چنانچه احراز عدم اصالت طرح بعد از اخذ جایزه،
توسط داوران مورد تائید قرار گیرد ،تیم طراحی ملزم به عودت جایزه و پرداخت خسارات وارده میباشد.
 .12به آثاری که پس از مهلت مقرر ارسال شود بههیچوجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .13بر روی شیت ها هیچگونه کد ،شناسه ،نام ،مشخصات ،لوگو و امثالهم از سوی شرکتکننده نباید درج شود.
 .1۳تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینینشده بر عهده برگزارکننده بوده و متعاقباً به اطالع عموم خواهد رسید.

 .15تکمیل و ارسال فرم (خود اظهاری اصالت آثار) که جهت دانلود در سایت مسابقه قرار دارد ،الزامی میباشد.
 .16شرکت در مسابقه و ارسال اثر بهمنزله قبول مقررات است.
 .17شرکتکنندگان میتوانند از طریق آدرس ایمیل  info.jdku@gmail.comسؤاالت خود را مطرح نمایند.
 .1۱مرجع رسمی اطالعرسانی بیانیههای مرتبط با مسابقه وبسایت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه به
آدرس  www.jdku.ac.irمیباشد.

