30 වන සංවත්සරයට සමගාමීව පැවැත්වවන
ඡායාරූප තරඟය.
" මනුෂ්ය3ත්වව උතුම් බව"
ක ොළඹ විශ්වවිද්යාවලකේ, මවනව හිමි ම් අධ්යායන කේන්ද්රාකේ 30 වන සංවත්සරයට
සමගවමීව සංවිධ්යවනය

රන ලද්ය ඡවයවරූප තරඟයට ඡවයවරූප භවරගනු ලැකේ.

තරඟයට ඉදිරිපත් වීම සඳහව
අධ්යායනය

රුණව ර පහත ද්යැේකවන මවර්කගෝපකේශ සහ නීති කහොදින්

රන්න.

සියලුම වයස් කණ්ඩායම් සඳහා විවෘතයි.

අවසන් දිනය: 2021

20

ත3ාගයන්
පළමු ත3ාගය
: රු. 10,000 ක්
වෙවන ත3ාගය : රු. 7,500 ක්
තුන්වන ත3ාගය : රු. 5,000 ක්
a) ජයග්රාවහී ඡවයවරූප සංවත්සර ප්රෙ වශනකේ (Anniversary Publication) පළ රනු ලැකේ.
I.

ප්රෙථම ස්ථවනය සහ කද්යවන ස්ථවනය - සංවත්සර සමරු

ලවපකේ (Anniversary

Souvenir) ආවරණ පිටුකේ.
II.

තුන්වන ස්ථවනය - පුවත්හසුන් (Newsletter)

වරකේ.

b) සියලුම සහභවගිවන්නන්ට "සහභවගීත්ව සහති යේ" පිරිනැකම්.
c) සියළුම ඉදිරිපත්කිරීම් මවර්ගගත (Virtual) ප්රෙද්යර්ශනය ී ප්රෙද්යර්ශනය ක කර්.

තරඟ නීති හා වකොන්වේසි
a) සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම් විනිසුරු මඩුල්ලේ විසින් විනිශ්චය
තාවගලවනන් ඔවුන් විසින් තීරණය

රනු ලබන අතර

රනු ලබයි. තරඟයට අද්යවළ සියළුම

වරණව

සම්බන්ධ්යකයන් විනිසුරු මණ්ඩලකේ තීරණය අවසවන තීරණය වන අතර සියලුම
තරඟ රුවන් එයට බැඳී සිටිය යුතුයි.

b) ප්රෙතිලල සහ ජයග්රාවහ යින් කවේ අඩවිය හරහව ප්රෙ වශයට පත් ක කර්.
c) සතාතවවය තහවුරු කිරීම සඳහව මුල් ඡවයවරූපකේ JPEG කහෝ RAW ලිපිකගොනු ලබව
ගැනීකම් අයිතිය CSHR සතු කේ. කමම කතොරතුරු ලබව දිය කනොහැකි නම් ඡවයවරූපය
කනොසල ව හැකර්.

d) පහත සඳහන් කහේතුන් මත තරඟයට සහභවගී වන්නන් ඔවුන්කේ මුල් ඡවයවරූපය තමන්
සතුව තබවගන්නව කමන්

වරුණි ව ඉල්ලව සිටිමු.

I. තෑගි පිරිනැමීමට කපර ඡවයවරූපකේ සතාතවව තහවුරු කිරීමට.
II. අනවගතකේී කභෞති ව පැවැත්කවන ප්රෙද්යර්ශනය ප්රෙද්යර්ශනය කිරීමට.
III. ක ොළඹ විශ්වවිද්යාවලකේ මවනව හිමි ම් අධ්යායන කේන්ද්රාකේ ප්රෙවර්ධ්යන

ටයුතු

සඳහව කයොද්යව ගැනීමට.

IV. කමම "මවර්කගෝපකේශ හව රීතිවල" කිසියම් අපැහැදිලි අවස්ථවව
ආවරණය කනොවන යම්

කහෝ කමහි

රුණේ සම්බන්ධ්යකයන් තරඟකේ කත්රීම්

සභවකේ තීරණය අවසවන හව තීරණවත්ම

e) ඔබට ඡවයවරූප කිහිපයේ ඉදිරිපත්

වර

විය යුතු බැවින්.

ළ හැකි කේ. නමුත් සම්මවන සඳහව ඔබකේ

ඡවයවරූප කද්ය ේ කහෝ වැඩි ගණනේ කතෝරව ගනු ලැබුවකහොත් ඔබට ලැකබන්කන්
ඉහළම වටිනව මින් යුත් එේ තාවගයේ පමණි. ක කසේ කවතත්, ඔබට එේ අවස්ථවව
විද්යපත් තැපෑලට (Email) කයොමු ල හැේකේ එේ ඡවයවරූපයේ පමණි.

මාර්වගෝපවේශ
a) ඉදිරිපත් රන ඡවයවරූපකේ පළල අවම වශකයන් පිේසල් 640 ේ විය යුතු අතර දිග
පිේසල් 1920 කනොඉේමවිය යුතුය. ඡවයවරූපය 5MB ට වඩව විශවල කනොවිය යුතුය.
ඡවයවරූපය JPEG කහෝ PNG ආ ෘතිකයන් ඉදිරිපත්

ල යුතුය.

b) මීට කපර ඡවයවරූප ප්රෙද්යර්ශනවල සම්මවන දිනු ඡවයවරූප අද්යවළ තරඟ නීතිරීතිවලට
පටහැනි කනොකේ නම් නැවත ඉදිරිපත්
යේ භවවිතව

ල හැකි අතර එම ඉදිරිපත්

රන්කන් නම් එය ප්රෙ වශන පත්ර කේ සඳහන්

ල යුතුය.

c) පසුගිය වසර 5 තුළ ලබව ගත් ඡවයවරූපයේ තරඟය සඳහව ඉදිරිපත්
d) සියලුම ඡවයවරූප කිසිඳු සංස් රණය ට ලේ

ල ඡවයවරූප

ළ හැකිය.

ල ඡවයවරූපයේ කනොවිය යුතු අතර

එහි සීමව මවයිම් (Borders), සංකේත (Logo), ප්රෙ වශන හිමි ම් සලකුණු (Copyright
Marks), හඳුනවගැනීකම් ලකුණු (Identifying Marks) කහෝ කවනත් ද්යෘශාමවන
සලකුණු, කනොතිබිය යුතුය.
f) ඡවයවරූපකේ ගුණවත්ම භවවයට හවනි කනොවන ආ වරකයන් සිදු
වැඩිදියුණු කිරීම, ෆිල්ටර් භවවිතය ඇතුළු මුලි

රන ලද්ය වර්ණ

සංස් රණයන් පිළිගත හැකිය.

g) කවනත් ආ වරකයන් සිදු රන ලද්ය සියලුම සංස් රණයන් (ඡවයවරූප සම්බන්ධ්ය
කිරීම්, ඡවයවරූපයට නව ක ොටස් එ තු කිරීම්, ඡවයවරූපකේ අංග ඉවත් කිරීම් වැනි)
සිදුකිරීම සපුරව තහනම් කේ
h) ඉදිරිපත්

ල සැම ඡවයවරූපයේම තරඟ කවේ අඩවිකේ පළකිරීමට කපර

කතෝරවගැනීම් ක්රිකයවපටිපටිය ට යටත් කේ. CSHR හි අභිමතය පරිදි ඉදිරිපත්

රන

ලද්ය ඕනෑම ඡවයවරූපයේ අද්යවළ කවේ අඩවිකේ පළකිරීමට කහෝ කනොසල ව හැරීම
සිදු ල හැකිය.

i) නිරුවත, ප්රෙචණ්ඩත්වය කහෝ ආගමි , සංස් ෘති

හව සද්යවචවර සම්ප්රෙද්යවයන්ට

හවනි ර අන්තර්ගතයන් සහිත කහෝ පුේගල ප්රෙතිරූපයට හවනි රන අන්තර්ගතයන්
හව පවතින නීතියට පටහැනි යැයි සැලක න සියලුම ඡවයවරූප ඉදිරිපත් කිරීම සපුරව
තහනම් කේ. එකසේ
රනු ලබයි.

වර ආ වරකයන් කහෝ ඉදිරිපත් ක කරන ඡවයවරූප වහවම ඉවත්

ඉදිරිපත් කිරීවම් ක්රිsයාවයය
a) තරඟය විවෘත වන්කන් මවර්ගගත (Online) ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහව පමණි.
b) ඡවයවරූප කමම secretary@cshr.cmb.ac.lk විද්යපත් තැපෑල හරහව ඉදිරිපත්
යුතුය.

ළ

c) විද්යපත් තැපෑකල් පහත සඳහන් කතොරතුරු අඩංගු විය යුතුය:
I. ඊකම්ල් විෂය (Subject) "30 වන සංවත්සරය - ඡවයවරූප තරඟය" කලස නම්

ල යුතුයි.
II. මවර්කගෝපකේශවල ද්යේවව ඇති ගුණවත්ම
යුතුයි.
III. ඡවයවරූපය ගත් ස්ථවනය සහ දිනය

භවවකයන් යුේත ඡවයවරූපයේ විය

IV. සම්පූර්ණ නම
V. සහභවගිවන්නවකේ ජවති

හැඳුනුම්පත් අං ය

VI. දුර ථන අං යන් (ස්ථවවර සහ ජංගම)
VII. නිසි පරිදි පුරවව අත්සන්

ළ ප්රෙ වශ පත්ර ය

නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු ඉදිරිපත් කිරීම් භාරගනු වනොලැවේ.

