
از دوران ع�� روشـــنگری اروپا، بردباری به عنوان یک ویژگی ��وری برای همزیســـتی مســـالمت آمیز 
مردم بوجود آمده است و نتیجه ی اندیشه های انسان محوری همچون آزادی، دمــوکراســــــی، برابری، 
تســـاوی و مبارزات بی پایان برای از بین بردن انواع تبعیض های اجتماعی، نژادپرستانه، ناسیونالیستی، 

برای آزادی بیان و اندیشه است.

بردبـــاری عبارت اســـت از تمایل ما به پذیرفتن تفکرات، بیـــان و رفتار مردم حتی به روش هایی که مورد 
پســـند ما نیســـتند. بردباری در برابر هر چیز متفاوت، در برابر افکار یا عقاید مختلف، هدفی جز رویکرد 
خ��قانه و پیشــرفت فردی و جمعی ندارد. بردباری، سکوی پر�� برای جامعه ای عاری از تعصب، تحمل

 ناپذیری، نژادپرستی، ناسیونالیسم و انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی است. این ویژگی، در عین 
حــــال، زیربنای گسترش احتــــرام و همبستگی متقــــابل، همکاری و اجماع، و پادزهر نادیــده انــــگاری و 

محرومیت اجتماعی است.

از شــــــرکت کنندگان در مســـابقه دعوت می شـــود تا افکار، ایده ها و ع��قه مندی هـــای خود را در مورد 
موضوع مســـابقه "بردباری" به تصویر بکشـــند. پوسترها باید بر این واقعیت تأکید کنند که بردباری یک 
فضیلت اخ��قی مهم است که نه تنها پذیرش و احترام به تنوع را به همراه دارد، بلکه نگر�� از زندگی 
را نیز به وجود می آورد که می تواند به سعادت و خوشبختی فردی و همزیستی صلح آمیز و مسالمت

 آمیز همه مردم روی زمین کمک کند.

هر ��کت کننده می تواند حداکثر دو پوستر ارسال کند. ارسال آثار تنها به صورت الکترونیکی از طریق
ایمیل از  ۱۹ تیر الی ۲۴ آبان ۱۴۰۰ امکان پذیر است.

بخش بین المللی برای طراحان حرفه ای ارتباط تصویری
  Parachute Typefoundry :��اسپان - Parachute جایزه نفر اول: پکیج فونت

بخش بین المللی ارتباط تصویری برای دانشجویان آموزش عالی [دانشگاه یا کالج]
  Parachute Typefoundry :��اسپان - Parachute جایزه نفر اول: پکیج فونت

بخش قبرس برای دانشجویان آموزش عالی [دانشگاه یا کالج] ارتباط تصویری
جایزه نفر اول: بورسیه تحصیلی کامل در هر رشته ای از مقطع تحصی��ت تکمیلی که برنده بخواهد.  

بخش قبرس برای دانشجویان عمومی و دانشکده فنی
جایزه نفر اول: بورسیه تحصیلی کامل در هر رشته  از مقطع تحصیلی که برنده بخواهد. 

Alexander اسپان��: کالج

ایــــده ی خـــــــ��ق

بخش ها و جوایز

ارزش کل جوایز ٣٨٠٠٠ یورو می  باشد.

بــــردبــــــــاری



مشخصات
ابعاد: طرح بایـد به طور عمــودی طــــــراحی گــــردد و به صورت 

فایل دیجیتال ارائه گردد. ابعاد باید ۵۰ در ۷۰ سانتی متر باشد.

فرمت / رزولوشن

jpg فرمت ،CMYK ۳۰۰، مدdpi رزولوشن

��زم است که عنوان رقابت «بردباری» به زبان انگلی�� و لوگوی 

جدید «Graphic Stories» در قسمتی از پوستر نشان داده شوند.

لوگــــــوی جــــــدیـــــــد رقـــــــــابت Graphic Stories را از لینــــــک 

wwwgraphicstoriescyprus.com/participation-terms دانلود کنید. 

هر ��کت کننده می تواند حداکثر دو پوستر ارسال کند.

بــرای به رسمیـت شنـــاخته شــــــدن شما به عنوان ��کت کننده،

��زم است که ُفـــــــــــرم شــــــــرکت را از طـــــــــــــــریق لینــــــــــــک 

www.graphicstoriescyprus.com/par-ticipation-terms دانلـــــود 

و تکمیل کرده و به همراه پوستر خود ارسال کنید.
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روند ارسال
ارسال آثار از ۱۹ تیر آغاز می گردد و تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

 gsccontest.pr@gmail.com آثار باید با ذکر عنوان بخش ��کت شده به

ارسال شوند.

هــر فــایل باید به ع��وه پسوند فایل به ترتیب به صورت «نام کشور _ نام 

_ نام خانوادگی _ عنوان رقابت» نام گذاری گردد. 

ایمیل ارسالی، بایستی شامل اط��عات ذیل باشد:

 "6th Contest GSC -Tolerance" موضوع: پوستر باید شامل عنوان رقابت

و عنوان بخ�� که در با�� ذکر شد باشد.

jpgفرمت ،CMYK ۵۰ سانتی متر، رزولوشن ۳۰۰، ُمد رنگیx۷۰ :پوستر

ُفرم تکمیل شده ��کت در رقابت.

حجم فــایل نبایــد از ۲۵ مگابایت بیشتـــر باشد تا بتواند از طریق ایمیل

ارسال گردد. از لینک های خارجی استفاده نکنید.

بیانیه پیش رو: « تمـامی عنـا�� مورد استفاده در خلق پروژه من اصل

هستند و شامل مالکیت معنوی شخص ثالث نمی باشند. با ��کت در

رقابت، تمامی ��ایط و ضوابط رقابت را می پذیرم و امتیاز حق استفاده 

رایـــگان از اثـرم را به برگزارکنندگان Graphic Stories Cy-prus Ltd اعـــطا

می کنم.


