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 -1قوانین ثبت نام تیم:
1.1

ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  6ﻧﻔﺮ شاﻣﻞ 5عضو اصلی و اسﺘاد راﻫنما ﻣی باشﺪ.

 2.1ﺣضور اسﺘاد راﻫنما در ﻣحﯿط ﻣسابقه الزاﻣی ﻧمیباشﺪ.
 3.1اسﺘاد راﻫنما و ﺗمام اعضای اصلی ﺗﯿﻢ ﻫا بایﺪ طی یک ﻣعﺮفی ﻧاﻣهی از سمت واﺣﺪ ﻣﺪرسه یا پژوﻫﺸسﺮاﻫا
بﺮای بخش داﻧش آﻣوزی به دبﯿﺮخاﻧهی ﻣسابقات ﻣعﺮفی شوﻧﺪ و ﻫمچنﯿن ﻫمﺮاه داشﺘن ﮐارت شناسایی بﺮای
ﺗماﻣی شﺮﮐت ﮐننﺪگان الزاﻣی است.
 4.1ﻫﺮ ﺗﯿﻢ بایﺪ "یک ﻧﻔﺮ از اعضای اصلی" را به عنوان "سﺮپﺮست" ﻣعﺮفی ﮐنﺪ ،ﮐه ﺗماﻣی ﻣسئولﯿتﻫای ﻣﺮبوط
به اعضای ﺗﯿﻢ و ﻫﻢچنﯿن اﻧجام ﮐلﯿه اﻣور ﻣﺮبوط به ﺗﯿﻢ به عهﺪهی ایﺸان خواﻫﺪ بود.
 5.1ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺗنها ﺣق عضویت در یک ﺗﯿﻢ را دارد.
 6.1ﺣضور ﺣﺪاقﻞ یﮑی از اعضای اصلی در ﻣسابقه الزاﻣی است.
ﺗصویﺮ یا فﯿش ﻫای واریز را ﺣﯿن پذیﺮش به ﻫمﺮاه داشﺘه باشﯿﺪ
7.1
 8.1ثبت ﮐﺪ ﻣلی اعضا در ثبت ﻧام الزاﻣی است.

 -2قوانین احراز مقام
بنا به ﺗصمﯿﻢ شورای سﯿاستگذاری جﺸنواره چاپک ﮐاپ ﺗهﺮان ،بعﺪ از اﺗمام ﻣﺮاﺣﻞ داوری و بعﺪ از ﺗایﯿﺪ ﻧﺘایج

ﺗوسط ﻧاظﺮ ﺗﯿﻢ چاپک ﮐاپ ،ﻫﺮ ﻣوسسه در ﻫﺮ گﺮایش ﻣی ﺗواﻧﺪ دو ﻣقام را ﺗوسط دو ﺗﯿﻢ ﻣجزای خود
ﮐسب ﻧمایﺪ.

 -3هزینههای ثبتنام
 1.3ﻫزینهی ثبت ﻧام گﺮایش ﻫا:
گﺮایش ﻫا

ﺗوضﯿحات

ﺗک گﺮایش سازه ﻣاﮐاروﻧی (مجاز به شرکت  2سازه در گرایش)

 170ﻫزار ﺗوﻣان

دو گﺮایش سازه ﻣاﮐاروﻧی (مجاز به شرکت  2سازه در هر گرایش)

 240ﻫزار ﺗوﻣان

 2.3ﻫزینهی اسﮑان و ﺗغذیه:
اسﮑان بﺮای ﻫﺮ شب بﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  40 :ﻫزار ﺗوﻣان
اسﮑان بﺮای ﻫﺮ شب بﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ با اﺣﺘساب سﺮویس رفت و بﺮگﺸت  50 :ﻫزار ﺗوﻣان
ﻧاﻫار بﺮای ﻫﺮ وعﺪه در ﻫﺮ روز از جﺸنواره 15 :ﻫزار ﺗوﻣان
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 -4قوانین پذیرش داوری:
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

سازه ﻫا در پذیﺮش صﺮفا ﺗحویﻞ گﺮفﺘه خواﻫنﺪ شﺪ و پذیﺮش ﻫﺮ گﺮایش در روز ﻣﺸخص خود در
ساعات  7:45الی  9:45صبح اﻧجام خواﻫﺪ شﺪ.
روز  23اسﻔنﺪﻣاه ﻣخصوص گﺮایش ﻫﺪفمنﺪ بوده و ﺗماﻣی سازه ﻫا در این بخش ﺣﺘما در این روز
بارگذاری خواﻫنﺪ شﺪ.
روز  24اسﻔنﺪ ﻣخصوص گﺮایش فﺸاری بوده و ﺗنها درصورﺗی ﮐه ﺗعﺪد سازه باال بوده و اﺣﺘمال عﺪم
اﺗمام سازه ﻫا در این روز باشﺪ ،در طی اطالعﯿه بعﺪی ،وجود بارگذاری بخش فﺸاری در ﺗاریخ 23
اسﻔنﺪ ﻧﯿز اعالم خواﻫﺪ شﺪ.
سازه ﻫا بايﺪ در جعبه ای ﻣناسب كه از سازه ﻣحافظت كنﺪ قﺮار داشﺘه باشنﺪ و ﻫﺮگوﻧه عواقب
اﺣﺘمالی ﻧﺪاشﺘن جعبه ﻣناسب به عهﺪه سﺮپﺮست ﺗيﻢ خواﻫﺪ بود.
در بخش سازه ﻣاﮐاروﻧی ﺗماﻣی سازه ﻫا بایﺪ ﺗﯿﮑﺘی ﮐه از سایت داده ﻣی شود ،ﻣﺘصﻞ و بصورت
سﺮبسﺘه باشﺪ
 ر وی باﮐس ،ﮐﺪﻫای آن سازه ﻫا بایﺪ ﺗوسط شﺮﮐت ﮐننﺪه ﻣﺘصﻞ شﺪه باشﺪ ﮐه خﺮوجی بﺮچسبﻫای باﮐس ﻧﯿز ﺗوسط سایت داده ﻣی شود.
 ﺗﯿﮑت سﺮپﺮست ﻧﯿز ﮐه از سایت داده ﻣی شود ،بایﺪ ﻫمﺮاه سﺮپﺮست باشﺪ.بعﺪ از قﺮعه كﺸی و ﻧوبت دﻫی به ﺗيﻢ ﻫا ﻫﺮ ﺗيﻢ بعﺪ از ﺗحويﻞ گﺮفﺘن سازه از قﺮﻧطينه  10دقيقه
فﺮصت دارد ﺗا سازه خود را آﻣاده و ﺗحويﻞ گﺮوه داوری ﻧمايﺪ .بعﺪ از اﺗمام ﻣﺪت ﺗعيين شﺪه به ﺗصمﯿﻢ
گﺮوه داوری سازه ﻫايی كه ﺗاخيﺮ داشﺘه باشنﺪ ،ﺣذف خواﻫنﺪ شﺪ.

ﺗبصﺮه :ﻣﺮاجعه به قﺮﻧطﯿنه بﺮ اساس اولویت قﺮعه ﮐﺸی صورت ﻣی گﯿﺮد و ﺗﯿﻢ ﻫا ﻣوظﻔنﺪ بﺮ اساس اولویت
به قﺮﻧطﯿنه ﻣﺮاجعه ﻧماینﺪ.
4.6
4.7

ﻣﺪت زﻣان بﺮای بارگذاری ﻫﺮ سازه  5دقﯿقه ﻣی باشﺪ.
ﺣﺪاكﺜﺮ ســه ﻧﻔﺮ ﻣي ﺗواﻧنﺪ بارگذاری ﻫﺮ سازه را اﻧجام دﻫنﺪ ﮐه بارگذاری ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺗوسط اعضای ﻫمان
ﺗﯿﻢ ﮐه داﻧش آﻣوز ﻣی باشنﺪ اﻧجام خواﻫﺪ گﺮفت و ﻣﺮبی ﺗنها ﻣی ﺗواﻧﺪ راﻫنمایی الزم را اﻧجام دﻫﺪ.

ﺗﯿﻢ ﻫای با اعضای  1و  2ﻧﻔﺮ ﮐه ﻧﯿازﻣنﺪ ﮐمک در راسﺘای بارگذاری ﻣی باشنﺪ ،ﻣی ﺗواﻧﺪ از دیگﺮ
ﺗبصﺮه :
داﻧش آﻣوزان سایﺮ ﺗﯿﻢ ﻫا اسﺘﻔاده ﻧمایﺪ.
قاﻧون بارگذاری سازه ﻫای ﻣاﮐاروﻧی:
4.8
 با خواﻧﺪه شﺪن ﮐﺪ ﺗوسط ﺗﯿﻢ داوری در روز ﻣسابقه ،باﮐس ﺣاوی سازه در قﺮﻧطﯿنه چک ﻣی شود :بهﺗماﻣی سازه ﻫا بایﺪ ﺗﯿﮑت ﻣخصوص آن بصورت سﺮبسﺘه و قابﻞ رویت ﻣﺘصﻞ شﺪه باشﺪ و ﮐﺪﻫا ﻧﯿز بﺮ
روی باﮐس ﻣﺘصﻞ شﺪه باشﺪ ،عﺪم ﺗطابق و عﺪم ﺗایﯿﺪ ﻣسئول قﺮﻧطﯿنه به ﻣنزله ﺣذف ﺗﯿﻢ خواﻫﺪ بود.
 سازه اعالم شﺪه ،بعﺪ از باز شﺪن باﮐس آن درﺣضور ﻣسئول قﺮﻧطﯿنه و پس از ﺗایﯿﺪ شﺪن از سوی ﻣسئولقﺮﻧطﯿنه و سپس بسﺘه شﺪن باﮐس ،به بخش داوری ﻫﺪایت خواﻫﺪ شﺪ.
 ﺗا لحظه ای ﮐه ﺗعﺪاد سازه ﻫای باﮐس به عﺪد یک ﻧﺮسﯿﺪه است ،ﻫﯿچگوﻧه جابجایی و اﻧﺘقال باﮐس ﻣمﮑنﻧخواﻫﺪ بود ،در صورت ﺗمایﻞ به اﻧﺘقال سازه با باﮐس به بخش داوری ،ﻣی ﺗواﻧﯿﺪ بﺮای ﻫﺮ سازه ،باﮐس
ﺗهﯿه ﻧمایﯿﺪ.
4.9

در روزﻫای ﻣسابقه ،اعﺘﺮاضات ﺗنها ﺗوسط سﺮپﺮست ﺗﯿﻢ ﻫا و بصورت ﮐﺘبی ،ﻣقبول ﻣی باشﺪ.
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ﻧموﻧه فﺮم خﺮوجی ﮐه سایت بﺮای ﻫﺮ سازه ارائه خواﻫﺪ داد
*بخش ﻣعﺮفی ﮐﺪﻫا را ﺗوجه فﺮﻣایﯿﺪ و ﻣﺘناسب ﮐﺪ ،سازه ﻣﺪﻧظﺮ را اﻧﺘخاب ﻧموده و ﺗﯿﮑت ﻫا را اخﺘصاص دﻫﯿﺪ*
*ﺗﯿﮑت شماره یک به بخﺸی از سازه رُ ل شﺪه و با چسب یا ﻣنگنه سﺮبسﺘه گﺮدد*.
*ﺗﯿﮑت شماره دو ،ﺗﯿﮑت ﻣﺮبوط به سﺮپﺮست است ﮐه سﺮپﺮست در ﺗایﻢ پذیﺮش و ﻣسابقه ﻫمﺮاه خود داشﺘه باشﺪ*
*ﺗﯿﮑت شماره سه ،ﻣﺘناسب سازه داخﻞ باﮐس ،روی باﮐس چسباﻧﺪه ﻣی گﺮدد .

یک ﻧموﻧه ﻣورد ﺗایﯿﺪ ﺗﯿﮑت ﻣﺘصﻞ شﺪه به سازه:
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 -5زمان و نحوهی ثبت نام
 5.1ثبت ﻧام از ﺗاریخ  96/11/26لغایت  97/12/08در سایت  www.tatmakaron.comاﻧجام خواﻫﺪ شﺪ.
 5.2ﻫزینهﻫای ﻣﺮبوط به ثبت ﻧام را «گﺮایش ﻫا ،اسﮑان و ﺗغذیه» جﺪاگاﻧه به طﺮق زیﺮ ﻧزد ﻣلت واریز ﻧموده و
در سایت ﺗصویﺮ را آپلود ﻧمایﯿﺪ:
شماره ﮐارت  / 6104337811196359 :شماره ﺣساب / 8499810080 :شاره شبا IR490560084180002878596001 :
به ﻧام  :ایﺪه پﺮدازان ﻫﯿواد ﻣهام

«اطالعﯿه دوم ،اطالعﯿه جوایز خواﻫﺪ بود»
این فایﻞ اطالعﯿه ﻣﺮبوط به ﻣسابقه سازه ﻣاﮐاروﻧی جﺸنواره چاپک ﮐاپ ﺗهﺮان به ﻧگارش  26بهمن  97ﻣی باشﺪ و بﺪلﯿﻞ
اﻣﮑان ﻫﺮگوﻧه ﺗغﯿﯿﺮات اﺣﺘمالی و یا قﺮارگﯿﺮی اطالعﯿه ﻫای بعﺪی ،لطﻔا ارﺗباط خود را با ﻣجموعه ﺗات ﻣاﮐارون و ﺗﯿﻢ
بﺮگزاری جﺸنواره ﺣﻔظ ﻧمائﯿﺪ ﺗا از آخﺮین ﺗغﯿﯿﺮات و اطالعات با خبﺮ شویﺪ.

تماس با دبیرخانه سازه ماکارونی:

09128190905

جهت دریافت آیین نامه های گرایش ها و همچنین اطالعیه ها به سایت انجمن کشوری تات و کانال ها مراجعه فرمایید

کانال تلگرام جشنواره http://telegram.me/chapakcup2019 :
سایت انجمن کشوری تات http://TATmakaron.com/ :
کانال تلگرام انجمن کشوری تات http://telegram.me/TATmakaron :

