ආදරණිය ශ්රී කා ඡ යඡයඡප ත ගර ය ප රද්ශනයය
Adaraneeya Sri Lanka Photography Competition & Exhibition

ආදරණිය ශ්රී කා ඡ ප තහඡනී ස ාරඡර හසට නප ම ලඡකඡහන ල ඡවහ ශ්රි කා ඡ ප තහඡනී ස ා ාවඡහ ප
ාරඡර අධි ඡරිය ලගි ම ාවිධඡයය ක ක්ශ.
යඡයඡප ත ඉදිරිතත් කිරිකේ අහ ඡය දියය - 2017 සප්ගසේබ්ශ ල 10 හය දිය
යඡයඡප ත රද්ශනයය තසහසත්කහය දියය - 2017 සප්ගසේබ්ශ 27 සින 30 දක්හඡ
ගර ක ො මකේසි (Entry Rules)
ඇතුළත් වීකේ ක්රලය (How to Enter)
ගර අාන :
 ක ොබඡදපල (Nature)
 ා ා ෘති උත් හ පඡ උරුලය ම (Cultural Festival & Heritage)
 ත්රඡ කය රීටඡ (Adventure Sports)
සෑම තරග කරුවෙකුටම එක් අංශයක් සඳහා ඡායාරූප 04 බැගින් ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ. එක් අංශයක් සඳහා
ඉදිරිපත් කරන ලද ඡායාරූප තෙත් අංශයක් සඳහා ඉදිරිපත් කළ වනොහැකිය. ෙර්ණ (Color) ඒක ෙර්ණ
(Monochrome)යන ඕනෑම ආකාරයකින් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
යඡයඡප ත නීමි ේ අයිතිය (Copyright)
තරගය සඳහා ඉදිරිපත් කරන සෑම නිර්මාණයකම අයිතිය ඉදිරිපත් කරන්නා සතුවේ. ප්රසිද්ධ කරන ලද
නිර්මාණ හිමිකරුවේ අෙසරවයන් වතොරෙ බාහිර පාර්ශෙයක් විසිදන් භාවිතා කළ වහොත් ඒ සඳහා සංවි ායක
මණ්ඩලය ෙග කියනු වනොලැවේ. එවමන්ම ප්රදර්ශනය සඳහා වත රා ගත් ඡායාරූප ප්රදර්ශනව ප්රචාාරණය
සඳහා වමන්ම ොනිජ අරමුණු ෙලින් වතොරෙ සංචාාරක ප්රෙර් න කටුතතු සඳහා භාවිතා කිරිවේ අයිතිය ශ්රී
ලංකා රූපොහිනි සංස්ථාෙ සහ ශ්රී ලංකා සංචාාරක සංෙර් න අකාකාරිය සතුවේ.
ක ොනු යේ කිරීල (File Naming)
පහත දැක්වෙන ආකාරයට වගොනු නේ කළ ුතතුය.
ගර අානය- ඉල්ලුේතකත් ඳප ම ආ ඡරයන නි්ශලඡණකේ අා ය - කත්ලඡහ
ගර
ඡණ්ට (Categories)
ක ොබඡදපල
N
ා ා ෘති උත් හ පඡ උරුලය ම
ත්රඡ කය රීටඡ
උදඡපරණ කක :

C
A

ක ොබඡදපේ අානය - 03 හය යඡයඡප තය - කත්ලඡහ: Hunting Leopard
N - 3 - Hunting Leopard - jpg
(සිාපකක ම වුහද කත්ලඡහ ම ඳප ම ළ පසකිය)

යඡයඡප ත අ්ශව වයය:
 ක ොබඡදපල (Nature)
වසොබාදහේ ඡායාරූප යන්වනන් වසොබාදහවේ සිදයලු අංශ නිරූපණය ෙන ඡායාරූප අදහස් වේ.මීට මානෙ
ෙංශය වහ පුරාවිදයාෙ නිරූපණය ෙන ඡායාරූප අදාළ වනොවේ. එවමන්ම මානෙයිනවේ මැදිහත් වීවමන්
වසොබාදහවේ සිදදු කරන ලද වෙනස්කේ දැක්වෙන ඡායාරූප වසොබාදහේ අංශයට ඇතුළත් වනොවේ. එවමන්ම
ඡායාරූප රාමු (Cropping) කළ හැකි වුෙත් ඡායාරූපයට ආංකිත (Digital) ආකාරවයන් වකොටස් ඇතුළත්
කිරිම වහ ඉෙත් කිරීම වනොකළ ුතතුය. එවමන්ම වමම තරග අංශය සඳහා භූමි දර්ශන (Landscape) හා
ෙන ජීවී (Wildlife) ෙශවයන් ෙන වකොටස් වදකක් ඇතුළත් වේ.
ඡායාරූප තුළින් මානෙයින් නිරූපණය ෙන්වන් නේ එය වසොබාදහවේ ස්ෙභාවික අංගයක් විය ුතතුය.
 ා ා ෘති උත් හ පඡ උරුලය ම (Cultural Festival & Heritage)
ශ්රි ලංකාවේ විවි ආගේ හා විවි සංස්කෘතීන් තුළ විවි උත්සෙ දක්නට ඇත. වමම උත්සෙයන්ට අයත් විවි
අෙස්ථා හා වෙතිහාසිදක උරුමයන් විදහා දැක්වෙන නිර්මාණාත්මක ඡායාරූප වේ සඳහා ඉදිරිපත් කළ
හැකිය. උදාහරණ වලස දළදා වපරහැර, විවි ශාන්ති කර්ම, විොහ මංගලය උත්සෙ, ජීෙන රටාෙන් ආදිය
දැක්විය හැකිය.
 ත්රඡ කය රීටඡ (Adventure Sports)
සංචාාරක කර්මාන්තය හා සේබන් ත්රාසජනක රීඩා (Adventure Sports) විදහා දැක්වෙන නිර්මාණාත්මක
ඡායාරූප වමම අංශය සඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
නි්ශලඡණ ඉදිරිතත් රය ආ ඡරය (Submission)
අපවේ අයදුේ පත්රය පුරො Online ක්රමයට adaraneeyasl@gmail.com වෙත එවිය හැකිය. නැතිනේ
CD වහ DVD පටයක ඡායාරූප සහ ඉල්ලුේ පත්රය ඇතුළත් වකොට “ආදරණීය ශ්රි කා ඡ යඡයඡප ත ගර ය” ශ්රි
කා ඡ ප තහඡනී ස ා ාවඡහ,ක ොළඹ 07 යන ලිපිනයට තැපැල් මගින් වහ වගනවිත් භාර දිය හැකිය. තැපැල්
මගින් එෙන CD වහ DVD පට තැපෑවල්දී හානි වනොෙන අන්දමට සුරක්ෂිතෙ එවිය ුතතුය.
සෑම නිර්මාණයක්ම JPEG Format ක්රමයට අනුූලලෙ එවිය ුතතවේ. පිළිඹිබුෙල උපරිම ප්රමාණය
(Maximum Image Size) 1400 pixels පළලින් 1050 pixels උස සහ 300 p.p.i (pixel per image)
විය ුතතුවේ. පිළිඹිබු (Image) වගොනු 2 MB ෙලට ෙඩා විශාල වනොවිය ුතතුය.
කයග්රඡප යි මන ගයඡ රරියසවල (Awards)
ක ොබඡදපල
ර ම ේලඡයය ල
රු.50,000/=
රිදී ේලඡයය ල
රු.40,000/=
කකෝ ට
ේලඡයය
රු.30,000/=
ේලඡය පති තත්ර තපක්

ල

ා ා ෘති උත් හ පඡ උරුලය ම
ර ම ේලඡයය ල
රු.50,000/=
රිදී ේලඡයය ල
රු.40,000/=
කකෝ ට
ේලඡයය
ල
රු.30,000/=
ේලඡහ පති තත්ර තපක්

ත්රඡ කය රීටඡ
ර ම ේලඡයය ල
රු.50,000/=
රිදී ේලඡයය ල
රු.40,000/=
කකෝ ට
ේලඡයය
රු.30,000/=
ේලඡය පති තත්ර තපක්

ල

සෑම නිර්මාණයක්ම ප්රවීණ විනිශ්චාය මණ්ඩලයක් මගින් වත රා ගනු ලැවේ. ප්රදර්ශනය සඳහා වත රා ගනු
ලබන නිර්මාණෙල High Resolution Image Files සංවි ායකෙරුන් විසිදන් ඉල්ලා සිදටි සැනින්ම ලබා
දීමට නිර්මාණකරුෙන්ට හැකි විය ුතතු වේ.
නිර්මාණ විනිශ්චාය සේබන් වයන් විනිශ්චාය මණ්ඩලව තීරණය අෙසාන තීරණය ෙන අතර ප්රදර්ශනව
අවනක් සෑම කරුණක් සේබන් වයන්ම සංවි ායකෙරුන්වේ තීරණය අෙසාන තීරණය වේ.

