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 سفارش عکس ھای مکتب فورمه رھنمای پر کردن  

کند. در عکاسی، عکسھای فردی شاگردان و ھمچنان عکسھای گروھی  را برگزار میاگردان عکاسی شساالنه مکاتب فنلندی 
  .شود می گرفتهتمام صنف 

امضاء   فورمهمکتب برگردارند. در  بهپوری نموده و  خانهرا  فورمهدر عکاسی شرکت میکنند، این  که شاگردانیتمام 
  فورمه بهپوری و امضاء نماید.  خانهرا  فورمهباشد، خودش میتواند  ۱۸والدین/سرپرست ضروری میباشد. اگر شاگرد باالی سن  

  .عکاس تسلیم میشود

از محصوالت مختلف وجود  یادیتعداد زدر آنجا کرد:  شیرایو نیتوان در فروشگاه آنال یسفارش را م یبعد از عکاسی، محتوا
چیزی برای  کهاگر نمیخواھید  .کردارسال  شاگردمشاھده به خانه  یبه طور خودکار برا عکس ھای آماده شده را می تواندارد.  

محصوالت در فروشگاه  ھنگامیکهرا از سفارش خود خارج کنید. محصوالت تمام در صورت نیاز می توانید  شما فرستاده شود،
 ویرایشبرای  ھفتهشما یک معموال  لیمیا دریافتبعد از  شما از ما ایمیل دریافت می کنید. گردید، اضافه  ویرایشبرای  آنالین

 .داریدوقت سفارش 

 دیکنیشکل فورمهٔ سفارش را پر م نیبد

فورمه باید با حروف الفبای التین پر  .خواندن آن آسان باشد کهرا بنویسید تا   عالمتیک حرف، عدد و یا   خانهدر ھر چوکات/
 . شود 

 ی که عکاسی می شودمعلومات شخص .

 شرکت می کند عکاسی   که در اسم و تخلص شاگردی (
 در عکاسی شرکت می کند  که شاگردی  (بطور مثال ) شماره صنف (

 معلومات سفارش دھنده  .

 است. سفارش دھنده  ۱۸سال و یا شاگرد باالی سن   ۱۸سرپرست شاگرد زیر سن  

 اسم و تخلص سفارش دھنده  (
 (بطور مثال  ) اپارتمان هبالک، دھلیز و شمار رهسرک، شما هدرس سفارش دھنده: اسم و شمارآ (

سفارش دھنده: ردیف دوم آدرس یعنی شھر یا والیتی که در آن زندگی می کنید )بطور مثال زندگی  و محل پست کد (
) 

 . داده شود (سفارش دھنده )ترجیحا شماره تلفن ھمراه، بطور مثال  شماره تلفن (
 فرستاده می یلایم به ھمینسفارش  بهاین یک معلومات مھم است زیرا معلومات مربوط  آدرس ایمیل سفارش دھنده.  (

 .شوید آنالینفروشگاه  وارد توانید  آن می هبوسیل کهاسم کاربری است  ایمیل شود. این
 امضاء (

 اطالعات  .

  می شود.  ارائه است ما قابل سفارش نیاز فروشگاه آنال که فیبا تخف در اینجا محصوالت 

 توسط  ریتصاو  افتیپس از دریا    پرداخت کرد  نیبصورت آنال  نیفروشگاه آنالاز    در ھنگام سفارش را می توان  محصوالت  نهیھز
 روزه دارند.   حق برگرداندن( تالی جید ریمحصوالت تصو یمحصوالت )به استثنا تمام. کردپرداخت  فاکتورھزینه را/بل
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 عکس ھای دوستانه .

سه عکس  یبرا در فورمهگرفت. ر نیز  توان عکس با دوستان و یا خواھر/براد عکسھای گروھی میو عکسھای فردیعالوه بر 
 . بسته به اندازه پارچه پشتدیرا پر کن هدو عکس دوستان ای کی  معلومات فقط دیتوان  یم نی. ھمچناست یمختلف از دوستان جا

 . دیبگذار یرا خال چوکات نی، ادیخواھ ینم انهدوست . اگر کالً عکسمی گیرد یخود جاآن نفر در  -تا  هعکس دوستانسر 

را   صنف آنھاو شناسه  در عکس دوستانه ھستند، نام شرکت کنندگان یگرید صنفبرادر در  خواھر و ایاگر دوست  (
 است. ی کوچک کاف اسم. دیسیبنو اینجا 

را جدا   فورمهعکاس قسمت پایانی ، زیراشود دوباره نوشتهرا دوباره بنویسید. اسم باید  شاگردی که عکاسی می شوداسم  (
 .کند می
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