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 .....................................................را به عنوان نماینده خود جهت دریافت کتاب جشنواره معرفی می نمایم .نامبرده
با ارایه کپی کارت شناسایی اینجانب میتواند کتاب من رادریافت کند.

تاریخ و امضا

توضیحات تکمیلی:
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز ،رونمایی و توزیع کتاب و گواهی پذیرش روز  ۱۸آذر ماه  95از ساعت  ۱6در موزه هنرهای معاصر
تهران آغاز خواهد شد .با توجه به شرایط ویژه موزه هنرهای معاصر ،ورود به موزه و حضور در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با کارت

ویژه ورود میسر خواهد بود .ورود برای عموم آزاد است اما عالقمندان به حضور در مراسم می بایست از  ۱2تا  ۱۴آذرماه  95برای
دریافت کارت ورود به مراسم در این لینک ثبت نام کنند .پس از ثبت نام ،کارت ورود به ایمیل فرد ارسال می شود ،کارت ورود
دریافتی را پرینت گرفته و برای ورود به موزه ارائه دهید.

با توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان ،کنترل اسامی و توزیع ژتون کتاب جشنواره (ویژه شرکت کنندگان) از ساعت  ۱5آغاز میشود.

برای دریافت ژتون کتاب ،ارایه کارت شناسایی و کدملی شرکت کننده الزامی است .تحویل کتاب جشنواره به دارندگان ژتون کتاب
پس از پایان مراسم خواهد بود.

توزیع کتاب برای شرکتکنندگان استان تهران صرفا در مراسم اهدای جوایز در موزه هنرهای معاصر انجام میشود .لذا

شرکتکنندگانی که نمیتوانند در این روز برای دریافت کتاب مراجعه کنند ضروری است نمایندهای از جانب خود معرفی نمایند .بدین
منظور می بایست فرم معرفی نامه را پر کرده و امضا کرده و به همراه کپی کارت شناسایی معتبر به نماینده خود تحویل دهند .نماینده

در ازای تحویل معرفی نامه و کپی کارت شناسایی شرکت کننده می تواند کتاب را دریافت کند.

بدیهی است شرکتکنندگان سایر استانها ،که در مراسم اختتامیه در موزه هنرهای معاصر حاضر باشند ،میتوانند کتاب خود را در
همان محل دریافت کنند .پس از پایان مراسم ،همانند دوره های قبل جشنواره ،کتابهای شرکتکنندگان سایر استانها برای همکاران

جشنواره در استانها ارسال میشود .اطالعات تکمیلی در این مورد به زودی در سایت جشنواره منتشر خواهد شد.

