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Triển lãm ảnh “Đất nước, con ngưòi A SE A N ”

Kính gửi:
- ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;
- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;
- Sở Văn hỏa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao
các tỉnh, thành phố;
- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam
Á (ASEAN) (1967 - 2017), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm
ảnh “Đất nước, con người ASEAN”.
Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” giới thiệu văn hóa, xã hội,
con người, kinh tế... của các nước ASEAN; nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn
kết các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng
động, phát triển, một khu vực hòa bình, thịnh vượng.
Triển lãm dự kiến khai mạc vào tháng 8/2017 tại Thủ đô Hà Nội,
Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời các nhà nhiếp ảnh
chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước gửi ảnh tham dự Triển lãm ảnh
“Đất nước, con người ASEAN”.
1. Nội dung tác phẩm

- Ảnh có nội dung về đất nước, văn hóa, xã hội, con người, kinh tế, các
hoạt động hợp tác, giao lưu... giữa các nước trong khối ASEAN: Brunei
Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Sigapore, Thái Lan, Việt Nam.
2. Đối tượng

- Mọi công dân, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên của
10 nước ASEAN đều có quyền gửi ảnh tham dự;
- Không hạn chế độ tuổi tham dự triển lãm.
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3. Hình thức gửi ảnh
3.1. Quy cách gửi ảnh

- Đôi với các tác giả tại 09 quôc gia: Brunei Darussalam, Campuchia,
Indonesia,^ Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sigapore, Thái Lan: không
hạn chê sô lượng ảnh gửi dự thi. Các tác giả chỉ gửi ảnh tham dự với nội dung
ảnh chụp về quốc gia của mình;
- Đối với tác giả Việt Nam: mỗi tác giả được quyền tham dự tối đa 05 ảnh
đơn chụp về Việt Nam; và 05 ảnh đơn chụp về 09 quốc gia ASEAN nêu trên
(nêu tác giả có ảnh);
- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận
ảnh chăp ghép, làm sai lệch hiện thực;
- Ảnh tham dự dưới dạng fíle ảnh kỹ thuật sổ (ảnh được chụp bằng máy
kỹ thuật sô hoặc phim dương bản - âm bản sau khi đã số hóa đều hợp lệ), định
dạng JPG; dung lượng tối thiểu 6Mb, tối đa 12Mb; chiều dài nhất của ảnh trên
4500px.
3.2. Hình thức nhân ảnh

- Tác giả gửi ảnh tham dự trên trang vvebsite:
http://www.aseanphotoexhibition.com
3.3. Thòi gian nhận ảnh

- Từ ngày 01/4 - hết ngày 10/6/2017
3.4. Giải thưởng

- 10 cúp đồng hạng mang tên “Ảnh ASEAN”, kèm theo 20.000.000VNĐ
mỗi cúp;
- Ngoài ra, tác giả đoạt cúp “Anh ASEAN” còn được Ban Tổ chức chi trả
toàn bộ kinh phí vé máy bay khứ hồi đến Hà Nội - Việt Nam nhận giải thưởng,
ăn, ở trong thời gian 03 ngày.
4. Quyền lọi và trách nhiệm của tác giả

- Tác giả Việt Nam có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lấm được:
hưởng thù lao trưng bày theo chế độ hiện hành của Nhà nước;
- Mỗi tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm được tặng 01
cuốn sách ảnh triển lãm;
- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày, tác giả phải nộp thuế thu nhập cá
nhân theo luật thuế hiện hành của Việt Nam;
- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi
quy định do Ban Tổ chức đề ra;
- Tác giả tư chiu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.

* Thông tin của Festival có thể tìm hiểu qua:

- Website: http://www.aseanphotoexhibition.com
- Website: httpư/ape.gov.vn
* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Nhiếp ảnh: +84 4 37347457
Email: phongnhiepanh@yahoo.com hoặc phongnhiepanh.bvh@gmail.com
- Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh: +84 4 37342261
Email: tapchimythuatnhiepanh@gmail.com
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các
nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước để Triển lãm ảnh “Đất
nước, con người ASEAN” thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- Như tren;
- Bộ trưỏĩig (để báo cáo)\
- Bộ Ngoại giao (để biết vá hỗ trợ)-,
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;
- Lưu: VT, NA, NT (260).
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