
2021برگزاري رویداد هفته المپیک در سال دستورالعمل

جدیدهايورزشوموزدآمیالمپیکهايارزشمورددرو شودمیفعالدر آن جهانکهاست روزيالمپیکروز
زابسیارياخیر،هايسالدرواندگنجاندهمدارسدرسیبرنامهدررارویداداینکشورهابرخی. کندمیکشفرا

اند.هاي فرهنگی و هنري را به این رویداد افزودهبرنامهالمپیکملیهايکمیته

ار را در دستورکهاالمپینوبرترورزشکارانبانوجوانانوکودکانهاي دیدارهاي ملی المپیک برنامهاخیراً کمیته
نمایند که بتوانند در محل نزدیک هایی براي حضور مردم اقدام میپایگاهتوسعهو نسبت به  ایجاد و دادهخود قرار 

دراقشار مختلف جامعهکهشودمیباعثهاتالشاینهاي روز المپیک ملحق شوند.به سکونت خود به برنامه
داشته باشند.هاي مربوط به این روز مشارکت فعالیت

کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران نیز هرساله رویداد روز المپیک را با مشارکت و حضور طیف وسیعی از 
هاي آموزشی، فرهنگی و ورزشی برگزار نموده است.اجراي برنامهضمن ها و قهرمانان و با حضور المپینمردم 

:2021طرح روز المپیک 

میالدي و با توجه به شیوع ویروس کرونا، کمیته ملی 2021اد هفته المپیک در سال نظر به اهمیت برگزاري روید
هاي پیشگیري از شیوع ویروسالمپیک جمهوري اسالمی ایران درنظر دارد رویداد هفته المپیک را با رعایت پروتکل

نموده است:هاي پیشنهادي ذیل را ارائهکرونا و به صورت مجازي برگزار نماید و در این راستا طرح

ا الهام بآثار حجمیو، قصه نویسیعکس، نقاشی، کاریکاتورشاملهنري، ادبی و ورزشی هبرگزاري مسابق-
هاي المپیک: تعالی، احترام و دوستی ارزشپذیري از 

برپایی نمایشگاهی از آثار دریافتی-



بر وتعالی، احترام و دوستی هاي المپیک: ارزشالگوپذیري از بایست با ی و ورزشی میادبکلیه آثار هنري، 
محورهاي مسابقه که در پوستر ذکر شده است، طراحی و تهیه گردد.مبناي 

ها:محور

از رؤیا تا واقعیتتوکیو2020المپیکهاي بازي
جهانی سبز با ورزش
ساختن شهري پویا با ورزش
ورزشبابه زندگیامید
 با ورزشخانواده متسالنشاط و

هاي سنی:گروه 

سال12تا 7سال/ 7کودکان رده سنی کمتر از -
سال18تا 13نوجوانان رده سنی -
سال به باال18جوانان رده سنی -

مهلت ارسال آثار:

1400خردادماه10اردیبهشت ماه لغایت1



:قوانین و مقررات

.شوندآثار می بایست با ایده هاي نو و به دور از هرگونه کپی برداري طراحی .1
شده باشد و اثر باید اصل و متعلق به واگذارگريیدسسه و نهادؤنباید به مدبیرخانهاثر ارسال شده به .2

د.هنرمند باش
، آدرس دقیق با ذکر کد پستی کدملیتاریخ تولد، مشخصات کامل فرد شامل نام، نام خانوادگی، ارسال .3

است.ضروري در دسترس شماره تماس و
.به دبیرخانه ارسال نمایددر هر بخشاثر یکهر هنرمند مجاز است .4
باشد.سانتی متر 30ابعاد آثار حجمی بایستی حداکثر .5
حق استفاده از آثار ارسالی را بصورت پخش در فضاي مجازي و یا نمایشگاهی با ذکر مشخصات دبیرخانه.6

.صاحب اثر خواهد داشت
ناقص ارسال شود و یا اثرشان معیوب باشد، ترتیب اثر داده به تقاضاي شرکت آثاري که مدارك آنان.7

.نخواهد شد

یابد.میه اختصاصمسابقالمپیک به نفرات برتر ملی** جوایز نفیسی از سوي کمیته

دبیرخانه: آدرس 
درب غربی مجموعه ورزشی انقالب، نبش خیابان هفتم، سالن بوکس شهید ناطق نوري، طبقه خ سئول شمالی، 

دوم، واحد همبستگی المپیک
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