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Seeing Light - 2018 
පාසල් දරුවන් සඳහා වන ඡායාරූප තරඟය, ප්රදර්ශනය සහ සම්මන්රණය 

 

ආල ෝකය දැකීම- 2018, Round Table Camera Club මගින් පැවැත්වීමට ලයලදන, පාසල් දරුවන් 

ලවනුලවන්ම කැපවුණු දීප වයාප්ත තරඟයක් සහ ප්රදර්ශනයකි. ඡායාරූප ශිල්පය හරහා දෘශය 

සන්ිලේදනලයහි විදයාව, ශිල්පය සහ ක ාව සමාජගත කිරීමත්ව, ඒ හරහා ජාතික සහ ජාතයන්තර ත ලයහි 

තරග වැදිය හැකි කෘතහස්ත ශිල්ීන් බිහිකිරීමට උරදීමත්ව ලමම වයයාමලයහි අරමුණ ලේ. 

 

වයස් කාණ්ඩ 
සහභාගී ීමට ියමිත සිසුන් පහත දක්වා ඇති උපලදස් පරිදි වයස් කාණ්ඩ ලදලකන් එකක් යටලත්ව තරඟ වැදීම 

සිදු කළ යුතු ලේ. 

 

1.  අට (8) වසර හා ඉහළ ( 2018 වසලර්දී 8 වසලර් ලහෝ ඊට ඉහළ වසරක ඉලගනුම  බන) 

2.  හත (7) වසර හා පහළ (2018 වසලර්දී 7 වසලර් ලහෝ ඊට පහළ වසරක ඉලගනුම  බන) 

තරඟයට සහභාගී වන ශිෂ්යයාලේ උපන් දිනය ලමයට අදාළ ලනාලේ. 

 

තරඟ අංශ 
තරඟය අංශ 3 (තුනකින්) යුක්ත ලේ. 

1.  මුළුතැන්ලගයි ක්රියාකාරකම් 

2.  ජ ය 

3.  ගමන් බිමන් 

 

තයාග 

පළමු ස්ථානය 

• රන් පදක්කම. 

• සහතික පත්රය. 

• Institute of Multimedia Education විසින්  බාදීමට ියමිත ශිෂ්යත්වව 6ක්. 

8 වසර හා ඊට ඉහළ සිසුන්ට අදා  සිසුවාලේ වයස Introduction to Digital Photography ලහෝ, 

Advanced Certificate in Photography යන පාඨමා ා ලදලකන් එකක් සඳහා ලයාමුකරණු  ැලේ. 

7 වසර හා ඊට පහළ සිසුන්ට Introduction to Digital Photography පාඨමා ාව 

• අනුග්රාහක භවතුන් සහ ආයතන විසින්  බා ලදන  රු.15 000.00 ක් වටිනා තයාග. 

• Repertoire - State Literary Festival 2016 හි ලහාඳම විදයාත්වමක ප්රකාශනය හා ලහාඳම සැකසුම 

ල ස ලත්වරී පත්ව වූ වනජීී ඡායාරූප ග්රන්ථය. 

• රූපණ සංකල්ප- දෘශය සන්ිලේදන ිර්මාණකරණය  පිළිබඳ ග්රන්ථය. 

 

දදවන ස්ථානය  

• රිදී පදක්කම. 

• සහතික පත්රය. 

• අනුග්රාහක භවතුන් සහ ආයතන විසින්  බා ලදන  රු.10 000.00 ක් වටිනා තයාග.  

• Repertoire - State Literary Festival 2016 හි ලහාඳම විදයාත්වමක ප්රකාශනය හා ලහාඳම   සැකසුම 

ල ස ලත්වරී පත්ව වූ වනජීී ඡායාරූප ග්රන්ථය. 

• රූපණ සංකල්ප- දෘශය සන්ිලේදන ිර්මාණකරණය  පිළිබඳ ග්රන්ථය. 
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දතවන ස්ථානය 

• ල ෝකඩ පදක්කම. 

• සහතික පත්රය. 

• රු.5 000/- ක් වටිනා තයාග කට්ට ය. 

• Repertoire - State Literary Festival 2016 හි ලහාඳම විදයාත්වමක ප්රකාශනය හා ලහාඳම   සැකසුම 

ල ස ලත්වරී පත්ව වූ වනජීී ඡායාරූප ග්රන්ථය. 

• රූපණ සංකල්ප- දෘශය සන්ිලේදන ිර්මාණකරණය  පිළිබඳ ග්රන්ථය 

 

තරඟදේ අයිතිය සහ භාරකාරත්වය 

තරඟලේ අයිතිය සහ භාරකාරත්වවය Round Table Camera Club සතු ලේ. 

 

තරඟ නීති 

තරඟයට සහභාගී වීම 

1. ශ්රී  ංකාව තුළ පාසල් අධ්යාපනය  බන ඕනෑම ශිෂ්යලයකුට තරඟයට සහභාගී විය හැකිය. 

2. එක් ශිෂ්යලයකුට තරඟ වැදිය හැක්ලක් එක් ලර්ණි/වසර ඛාණ්ඩයක් යටලත්ව පමණි. 

3. ශිෂ්යලයකුට තරඟ අංශ තුනම යටලත්ව තම ිර්මාණ ඉදිරිපත්ව කළ හැකිය. 

4. එක් ශිෂ්යලයකුට එක් තරඟ අංශයකින් ඉදිරිපත්ව කළ හැකි උපරිම ිර්මාණ සංඛයාව තුනකි. 
5. තරඟය සඳහා ඉදිරිපත්ව කළ හැක්ලක් අදාළ ශිෂ්යයා විසින්ම ඡායාරූප ගත කළ ිර්මාණ පමණි. 

6. සහභාගී වන ශිෂ්යයා ඡායාරූපලේ ප්රකාශන හිමිකම දරන්නා විය යුතුය. 
7. ඉදිරිපත්ව කරන ඡායාරූප සියල් ම ශිෂ්යයාලේ පංතිභාර ගුරුවරයා, අයදුම් කරනු  බන පාසලල් ඡායාරූප 

සංගමය භාර ගුරුවරයා ලහෝ විදුහල්පතිවරයා විසින් සහතික කරවා එවිය යුතුය. 

8. තයාග සහ ප්රදර්ශනය සඳහා ලතෝරාගනු  බන ඡායාරූපව  මුලික ඡායාරූපය (Original file) 

විිසුරුවන්ලේ අධීක්ෂ්ණය සඳහා  බාදිය යුතුය. එලස්  බාලනාලදන සියලුම තරඟකරුවන් තරඟලයන් 

සහ ප්රදර්ශනලයන් ඉවත්ව ලකලරනු ඇත. 

9. සාවදය හා විනය විලරෝධී ක්රියා අධ්යාපන අමාතයංශයට දැනුම් ලදනු  ැලේ. 

10. Round Table Camera Club හි  ලජයෂ්්ඨ සාමාජිකත්වවය දරන ජාතික හා අන්තර්ජාතික මට්ටලම් 

ඡායාරූප ශිල්ීන්ලගන් යුතු විිසුරු මඬුල් ක් විසින් ජයග්රාහකයන් ලතෝරාගනු  ැලේ. 

11. Round Table Camera Club සාමාජිකයින්ලේ සහ අනුග්රාහක ආයතන ව  හිමිකරුවන්ලේ පවුල් ව  

සාමාජිකයින්ට ලමම තරගය සඳහා සහභාගී ීමට අවසර ලනාමත. 

12. තරගය සඳහා එවන ඡායාරූපව  වගකීම තරගකරුවන් සතුය. තැපෑලල්දී සිදුවියහැකි නැතිීම් ලහෝ 
හාිීම් ව ට Round Table Camera Club විසින් වගකියනු ලනා ැලේ. දෘඩ කවරකය බහා ලියාපදිංචි 

තැපෑල න් එීම තුලින් ලමම හාි අවම කරගත හැකිය. 

13. තරඟය, ප්රදර්ශනය සහ සම්මන්ත්රණය සම්බන්ධ්ව Round Table Camera Club සහ විිශ්චය 

මණ්ඩ ය විසින් ගන්නා සියලු තීරණ අවසන් තීරණ වන අතර ඒ සම්බන්ධ්ව කිසිදු පිළිතුරු සැපයීමක් 

ලහෝ බැඳීමක් Round Table Camera Club සිදු කරන්ලන් නැත. 

14. ඉදිරිපත්ව කළ ිර්මාණ ව  ගුණාත්වමකභාවය පරිසාධ්න ප්රමිතියට වඩා පහළ මට්ටමක පවතී නම් තයාග 
ප්රදානය ලනාකර සිටීලම් අයිතිය Round Table Camera Club සතු ලේ 
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ඡායාරූප සඳහා බලපාන නීති 

1.  මින් ඉහත පැවති තරඟ ජයග්රහණය කරන  ද ඡායාරූප ලමම තරඟය සඳහා ඉදිරිපත්ව කිරීමට ලනාහැක. 

2.  පරිල ෝකනය (ස්කෑන්) කරන  ද විිවිදක (Negatives & Slides)  JPEG අකාරයට හරවා ඉදිරිපත්ව 

ක  යුතුය. 

3.  ඡායාරූපලේ මුද්රිත මුහුණත මත දිය ස කුණු (Watermarks ) සහ ලවනත්ව හඳුනාගැනීලම් ස කුණු 

ලයදීමට අවසර ලනාමැති අතර එවැි වූ ස කුණු සහිත ිර්මාණ තරඟලයන් ඉවත්ව කරනු  ැලේ. 

4.  සංයුක්ත, එක මත එක අතිපිහිත කරන  ද ඡායාරූප ලහෝ කැමරාලවන්ම සිදුකරන  ද ද්වවිත්වව ලහෝ බහු 

අනාවරණ ඡායාරූප තරඟය සඳහා ඉදිරිපත්ව කිරීමට අවසර නැත. 

5.  ඡායාරූප ලරාප් කිරීමට (Cropping) අවසර ඇති අතර ඡායාරූප ලරාප් කිරීලම්දී මුද්රණය කිරීමට අවශය 

අවම ප්රමාණයට වඩා අඩු ලතාරතුරු අඩංගු වන පරිදි කුඩා ලනා කිරීමට සැ කිලිමත්ව විය යුතුය. 

6.  ඡායාරූපලේ අල්ප ල ස පිරිපහදු කිරීම්, සංලේදකලේ දුහුවිළි අංශු වලින් ඇතිවූ පැල් ම් ඉවත්ව කිරීම්, ලඩාජ් 

සහ බර්න් කිරීම්, ඡායාරූපලේ තියුණු භාවය සීරු මාරු කිරීම් හා සමස්ත ඡායාරූපයට සිදු කරන පසු 

සැකසුම් කිරීමට තරඟ කරුවන්ට අවසර ඇත. 

7.  සියලුම ඡායාරූප වර්ණ ඡායාරූප විය යුතුය. 

8.  සියලුම ඡායාරූප මුද්රිත මාධ්යලයන් ඉදිරිපත්ව කළ යුතු අතරඞ එක් පැත්වතක උපරිම දිග අඟල් 15 ක් පමණක් 

විය යුතු අතර වඩාත්ව දිග පැත්වලත්ව අවම දිග අඟල් 10 අඩු ලනාවිය යුතුය. 

9.  පහත ලතාරතුරු සුදු කඩදාසියක ලියා ඡායාරූපයට හාියක් ලනාවන පරිදි ප්රලේසලමන් ඡායාරූපලේ 

අලනක් පස අ වා එවිය යුතුය. 

- වසර/ලර්ණිය 

- වයස් ඛාණ්ඩය (අට වසර හා ඉහළ ලහෝ හත වසර හා පහළ) 

- තරඟ අංශය. 

- ඡායාරූපලේ මාතෘකාව. 

- තරඟකරුවාලේ සම්ූර්ණ නම. 

- පාස . 

10. ඡායාරූප පහත සඳහන් ලිපිනයට තැපැල් කර ලහෝ අලත්ව ලගනැවිත්ව භාරදිය හැකිය. ඡායාරූප තැපැල් කර 

එීලම්දී හාි ලනාවන ල ස එීමට වගබ ා ගත යුතුය. 

Round Table Camera Club 

C/O Institute of Multimedia Education 

15C, Kirulapone Avenue, 

Colombo - 05 

Tel: (011)3094300 

Round Table Camera Club 

C/O Mr G Hettiarachchi 

No 170, Professor Nandadasa Kodagoda 

Mawatha Colombo - 07 

Tel: (011) 269 7025 

 

11. ප්රදර්ශනයට ලතෝරා ගනු  ැබූ ඡායාරූපව  හිමිකරුවන්ට එම මුද්රිත ඡායාරූප අලගෝස්තු 19 වනදා 

ප්රදර්ශනලයන් අනතුරුව ලහෝ 2018 සැප්තැම්බර් 20 වන දිනට ලපර ඉහත සඳහන් ලිපිනලයන් නැවත 

 බාගත හැකිය. එලස්  බා ලනාගන්නා ඡායාරූප මසක කා ලයන් අනතුරුව (අලගෝස්තු 20 - 

සැප්තැම්බර් 20) විනාශ කර දමනු  ැලේ. 

12. ප්රදර්ශනයට ලතෝරා ලනාගන්නා ඡායාරූප අලගෝස්තු 18 වනදා සවස 2:00 සිට සහ   අලගෝස්තු 19 වනදා 

උලද්ව 9:00 සිට ප්රදර්ශන ශා ාලේදී Round Table Camera Club සාමාජිකයින්ලගන් නැවත  බා ගත 

හැකිය. එලස්  බා ලනාගන්නා, ප්රදර්ශනයට ලතෝරා ලනාගත්ව ඡායාරූප ප්රදර්ශනලයන් පසුව විනාශ කර 

දමනු  ැලේ. 

 

නිර්මාණ භාරගන්නා අවසන් දිනය  

2018 ජූි 15. 

සියලු ඡයාරූප ජුි 15ට ලපර ඉහත සඳහන් ලිපිනයට ලහෝ එකතු කිරීලම් මධ්යස්ථාන ව ට  ැබිය යුතුය. 
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ජයග්රාහකයින් ප්රදර්ශනයට සහභාගී වීම 

තරඟලේදී ප්රධ්ාන ස්ථාන සහ කුස තා සහතික  බන සිසුන් ප්රදර්ශන භූමිලේ සිටීම මගින් නරඹන්නන් සහ 

ලෂත්්රලේ ලජයෂ්්ඨයින් අඳුනාගැනීමටත්ව, ඔවුන්ලගන් අධ්යාපනය  ැබීමටත්ව එම සිසුන්ට මහඟු අවස්ථාවක් 

හිමිවන බැවින් එලස් ගැවලසන ල ස ප්රදර්ශනයට ලත්වරී ඇති ඡායාරූප ඉදිරිපත්ව ක  සිසුන්ට Round Table 

Camera Club ආරාධ්නා කර සිටියි. 
එලස් සහභාගී වන සෑම සිසුවකු ලහෝ සිසුවියකු සමගම ලදමාපියන්ලගන් ලකලනකු ලහෝ භාරකරුවකු සිටිය 

යුතුමය. 

 

වැඩමුළු සඳහා සහභාගී වීම 

Round Table Camera Club මගින් 18 වනදා සවස් වරුලේ සහ 19 වැි දා දිනය පුරා ලජ්.ඩී.ඒ. ලපලර්රා 

ක ාභවලන්දී වැඩමුළු / අධ්යාපන සැසි පැවැත්වීමට සැ සුම් කර ඇත. 

තම ඡායාරූපය ප්රදර්ශනය සඳහා ලත්වරී ඇති පාසැල් ළමුන්, වැඩමුළු සඳහා සහභාගි වනු ඇතැයි විලශ්ෂ්ලයන්ම 

බ ාලපාලරාත්වතු වනු  ැලේ. 

 

කර්තෘ හිමිකම් හා ප්රකාශන අයිතිය 
තරඟය සඳහා ඉදිරිපත්ව කරණු  බන සියලුම ඡායාරූපව  කර්තෘ හිමිකම් හා ප්රකාශනයට පත්වකිරීලම් ති 

අයිතිය සහභාගීවන ශිෂ්යයා සතුවිය යුතුය. 
ඡායාරූපව  කර්තෘ හිමිකම තරඟකරුවන්ම සතුවන අතර කර්තෘභාවය ඡායාරූප ප්රදර්ශනය කරන සෑම 

විටකදීම ඒ සමග සඳහන් කරනු ඇත. 
තරඟයට ඡායාරූප ඉදිරිපත්ව කිරීම මගින් තරගකරුවකු විසින් තමාලේ ඡායාරූප පහත දැක්ලවන අරමුණු සඳහා 

භාවිතා කිරීමටත්ව, ඕනෑම මාධ්යයක ප්රතිිර්මාණය කිරීම සඳහාත්ව Round Table Camera Club ආයතනයට 

අනනය ලනාවූ ආකාරලයන් බ ය පවරනු  බයි: 

 

• තරඟ විිශ්චය සඳහා. 

• Round Table Camera Club ආයතනය විසින් ලතෝරා ගන්නා ලමරට ලහෝ පිටරට ඕනෑම ස්ථානයක 

ඕනෑම කා යක් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා. 

• දැනට තීරණය කර ඇති ලහෝ මින් මතුවට තීරණය කරනු  බන, Round Table Camera Club ලහෝ 

තුන්වන පාර්ශවයන්ට අයිති, ප්රදර්ශනයට අදා  සම්බන්ධීකාරක අංග තු  භාවිතය සඳහා. 

• තරඟලේ, ප්රදර්ශනලේ සහ තයාග ප්රදාලනාත්වසවලේ ප්රවර්ධ්න කටයුතු උලදසා. 

• Round Table Camera Club  ප්රකාශන සඳහා 

 

ආචාරධර්ම 

තරඟය සඳහා ඡායාරූප ගැනීලම්දි හා අප ලවත එීලම්දී සම්මත ආචාර ධ්ර්ම සීමාවන් තුළ සිට කටයුතු කරන 

ල ස අප ඔබට අවවාද කර සිටිමු. Round Table Camera Club විසින් සෑම ඡායාරූපයක් ම ලවන් ලවන්ව 

පරීක්ෂ්ා කර බ නු  බන අතර මහජන ප්රදර්ශනයට සුදුසු ලනාවන ඡායාරූප තරඟලයන් ඉවත්ව කරනු  ැලේ. 

 

 


