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 شهرستان بافق گردشگريميدان المان طراحي فراخوان 

، دستیابی به طرح بافقدر نظر دارد دارد به منظور زیباسازي محیط شهري ، احیاي نمادهاي فرهنگی و هویتی شهر  شهرداري بافق

میدان لمان طراحی ا سبت بهخوان نهاي نو ، خالقانه و آثار ارزنده و ماندگار در زمینه المان هاي دائم شهري از طریق برگزاري فرا

 .دعوت بعمل می آید این فراخوان در شركتجهت كشوري لذا از كلیه هنرمندان  .اقدام نماید گردشگري

 41/60/89شنبه مورخ پنج روز تا  :تحویل طرح  زمان

  68451069650و  60205156566: شماره تماس -(ع)میدان امام حسین  -بافق -یزد :آدرس شهرداري بافق
 

 :رح هاط ارائه یطشرا

 .داشتن ارتباط موضوعی و مفهومی ایده ها و طرح هاي ارائه شده با نام میدان 4-

 .رطی با فضاي تعیین شده جهت نصب اثدرنظر گرفتن ویژگی هاي الزم براي ارتباط بصري و محی -5

 دایط تایید طرح بوده و مد نظر داوران قرار میگیرصالت طرح و پرهیز از هرگونه كپی برداري از آثار هنرمندان ایرانی و خارجی از شرا 0-
 

 :مدارک مورد نياز
 فرم تكمیل شده ثبت نام  -4

 طرح سه بعدي در قالب لوح فشرده شامل حداقل سه تصویر از اثر -5

 متریال و روش ساخت پیشنهادي شركت كننده براي ساخت اثر با ذكر مشخصات و جزئیات -0

 تصویر كارت ملی شركت كننده  -1

 شركت كننده  0*1عكس  -2

 

 :برگزيدگان جوايز
 ریال 666/666/16: نفر اول

 ریال 666/666/06: نفر دوم 

 ریال 666/666/56: نفر سوم

 .در صورت توافق شهرداري با نفر اول جهت اجراي المان، قرارداد ساخت المان منعقد می گرددشایان ذكر است 

 

 سيدعلي نوروززاده                                                                                                                                 

 شهردار بافق.                                                                                                                                 
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 شهرستان  بافق گردشگريميدان المان طراحي ن فراخوافرم ثبت نام 

  :نام و نام خانوادگی

 :شماره ملی

  :سال تولد

 :شغل

 :رشته ي تحصیلی

 :آدرس پست الكترونیک

 :آدرس محل سكونت

 :شماره تلفن ثابت و همراه

 

متعهد به  شهرستان بافق گردشگريیدان م المانفراخوان طراحی با مطالعه كامل متن ............................. ...........اینجانب 

 .رعایت موارد قید شده می گردم

 

 امضاء و اثر انگشت                                                                                               

 

 

 



 

3 

 

3781 31/50/87 

 


