
                                                                                   
 

On the occasion of International Day of Yoga 2021, which will be celebrated on 
21st June 2021, Swami Vivekananda Cultural Center (SVCC), Tehran hereby 

calls on all artists in Iran to send posters, including paintings, sketches, 
drawings and digital paintings on the theme of International Day of Yoga to 

the Cultural Center in Tehran. 

 

Soft copy of all artworks is to be sent to the e-mail address 
[posvcc.tehran@gmail.com] with the subject [IDY 2021], along with personal 

details and contact information. 

Deadline for sending artworks is 15th June 2021. 

All received works shall be assessed and top three artists will be awarded a 
certificate of participation and cash prizes.  

 

Rules and regulations: 

1. Participation is free of cost. 
2. All works must be sent by 15th June 2021. 
3. All works must be the original work of the artist. 
4. All works should be at least 30*40 cm and at most 50*70 cm. 
5. All works must be sent in jpg format with sufficient quality (5Mb to 

20Mb). 
6. Each artist can send up to 3 works, attached to one email. 
7. By submitting your artworks to this call, you are giving unconditional 

permission to the Swami Vivekananda Cultural Center of the Embassy of 
India, Tehran to use the received works, in soft and hard copy, in 
exhibitions, both inside and outside Iran, and/or recommend them to be 
published. 
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 2021ژوئن  21) در تهران به مناسبت روز جهانی یوگا، که در SVCCمرکز فرهنگی سوامی ویوکاناندا (
نقاشی، کند آثار هنري خویش، شامل وسیله از تمام هنرمندان در ایران دعوت میشود، بدینبرگزار می

 را به مرکز فرهنگی در تهران ارسال کنند.  روز جهانی یوگابا موضوع  ، طراحی و نقاشی دیجیتالاسکچ

 

 و با ذکر عنوان [posvcc.tehran@gmail.com]میل پی تمام آثار باید به آدرس ایرچاي غینسخه

 [IDY 2021] در قسمتsubject ارسال شود. ي تماسمیل، همراه با اطالعات شخصی و شمارهای 

 خرداد) است.  25ژوئن ( 15آخرین مهلت ارسال آثار 

 لوح تقدیر وسه اثر برگزیده  ي آثار دریافتی ارزیابی خواهند شد و از سوي سفارت بههمه

 خواهد شد.جوایز نقدي اهدا 

 

 قوانین فراخوان

 شرکت در فراخوان کامالً رایگان است. .1

 خرداد) ارسال شوند. 25ژوئن ( 15تمامی آثار باید تا تاریخ  .2

 تمامی آثار باید اثر فکريِ خودِ هنرمند باشند.  .3

 متر باشد.سانتی 50*70یا  30*40ابعاد تمام آثار باید حداقل  .4

 مگابایت) ارسال شوند. 20تا  5و کیفیت مناسب ( jpgتمام آثار باید در فرمت  .5

 میل)تواند حداکثر سه اثر ارسال کند. (هر سه در یک ايهر هنرمند می .6

داخل ها، چه در شده را در نمایشگاهدهد اثر دریافتهنرمند با ارسال اثر، به مرکز فرهنگی سفارت هندوستان اجازه می .7
 نمایش بگذارد، و/یا آنها را براي انتشار پیشنهاد دهد.و چه در خارج از کشور، به

 

  

 روز جهانی یوگا 
)IDY(2021 

 طراحی رقابت


