TUVALİM 23 NİSAN’I ANLATIYOR!
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Merkezefendi Belediyesi için düzenlenen Resim Yarışması Şartnamesi;
1. Konu
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan resim olması gerekir.
2. Teknik
 Eser sahipleri, istediği malzeme ve tekniği kullanabilir.
3. Katılımcı Profili
 Yarışma; %40 ve üzeri engel oranına sahip olmak şartıyla, Denizli’de yaşayan, yaş ve engel grubu
ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlara açıktır.
4. Yarışma Gönderilecek Eserlerde İstenen Şartlar
 Katılımcılar yarışmaya sadece 1 eserle katılabilir.
 Yarışmaya katılacak olanların eser tesliminde, eser sahibinin; adı- soyadı, engelli rapor fotokopisi, kısa
özgeçmiş, iletişim bilgileri ve eser adını bildirmeleri gereklidir. (Engelli raporu dışında engelli kimlik
kartı vs. kabul edilmeyecektir.)
 Eserin uzun kenarlarının 100 cm’den uzun olmaması gerekmektedir.
 Eser, belirtilen adrese kargo ile gönderilebilir veya hafta içi 08.30-16.30 saatleri arasında
Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’ne elden teslim edilebilir.
 Eser; daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada eser sahibi bilinecek şekilde, ödül
ile değerlendirilmemiş olmalıdır.
 Eser, zarar görmeyecek şekilde (korunmalı olarak) kargoya verilmelidir, zarar gören ürünler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Zarar gören eserden, eser sahibi sorumludur.
5. Eserlerin Teslim Yeri
 Eserler, kargo ile veya elden Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, Gümüşçay
Mahallesi, 4171 sokak, No:1, Merkezefendi/DENİZLİ adresine gönderilecektir.
6. Yarışma Takvimi
 Eserlerin son teslim tarihi: 20.02.2020’dir. 01.03.2020 tarihinden sonra kargoya verilmiş eserler
kabul edilmeyecektir.
 Ödül töreni: 23.04.2020 tarihinde Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
7. Derecelendirme
 Derecelendirme; ilk üç ile sınırlı olmayıp, yetenekli bulunan eser sahipleri ödüllendirilecektir.
Resimlerin değerlendirmesi, aşağıda isimleri belirtilen jüri üyelerimiz tarafından yapılacaktır.
8. Jüri Kurulu
 Dr.Öğr.Üyesi Hatice Nilüfer Sözen
 Şadiye ERMİŞ
 Ayşen Dağdelen
 Derecelendirmeye giremeyen eserler 10.06.2020-17.06.2020 tarihleri arasında mesai saatleri içinde
Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nden şahsen alınabilir. Teslim alınmayan
eserlerden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
9. Diğer Hükümler
 Dereceye giren ederlerin her türlü yasal kullanım hakları ve telif hükümleri Merkezefendi
Belediyesi’ne aittir. Yarışmaya katılan kişiler eserlerin sergilenmesi- satışı vs. tüm haklarını
Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’ne devretmiş olup, taahhüt etmiş olurlar.
 Yarışmaya eser göndermiş olan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
10. İletişim Bilgileri
 Telefon: 0 258 297 00 11 – 0534 892 92 51
 E-mail: tuvaldeannem@gmail.com

T.C.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TEMALI İL GENELİ ENGELLİ
BİREYLER ARASINDA RESİM YARIŞMASI PROJESİ
PROJE HAKKINDA;
Proje Adı

: Tuvalim 23 Nisan’ı Anlatıyor

Projenin Amacı
: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na binaen Atatürk ve gençler
arsındaki bağın güçlenmesini sağlamak ve gençlerimizde Atatürk bilincini geliştirmek.
1. Yarışmaya Katılacak Bireyler : Denizli ili sınırlarından yaşayan en az %40 engel oranı bulunan
bireyler.
2. Resim Yarışması Faaliyet Takvimi
:
SN
1
2
3

4
5

FAALİYET TAKVİMİ
Yarışma Duyurusunun Yapılması
Eserlerin Merkezefendi Belediyesi Engelsiz
Yaşam Akademisi’ne Teslim Edilmesi
Eserlerin Merkezefendi Belediyesince
Oluşturulan Komisyon Tarafından
Değerlendirilmesi ve Sonuçların Belirlenmesi
Yarışma Sonuçlarının Duyurulması
Ödül Töreni

BAŞLANGIÇ
01.01.2020
20.02.2020

BİTİŞ
10.01.2020
01.03.2020
20.04.2020

23.04.2020
23.04.2020

3. Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
:
a) Yarışmaya katılacak olan tüm eserler, EK-1’de bulunan “Katılım Belgesi” ile birlikte Merkezefendi
Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürlüğü’ne (Gümüşçay mahallesi 4171 sokak no:1
Merkezefendi/DENİZLİ – 0258 297 00 11 )
b) Eserler, Merkezefendi Belediyesi’nde bir araya getirilecek olup, üç kişilik komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
c) Merkezefendi Belediyesi’ne yarışma için gönderilen eserlerin telif hakkı Merkezefendi Belediyesi’ne
aittir. Eserler basın, yayın, gösterim ve dağıtım yapılabilir, yarışmaya eser gönderen eser sahipleri
bunu kabul etmiş sayılır.
d) Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, 23 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek
törenle verilecektir. Ödül kazanan öğrencilerle iletişime geçilerek; belge kimlik kontrolleri yapılarak,
ödül töreninde kazanmış olduğu ödül bizzat kişinin kendisine teslim edilecektir. Ödül törenine
katılmayacak olan kişi için proje yürütme ekibi tarafından iletişime geçilerek ödülün teslimi
yapılacaktır.
e) Yarışma şartlarında ihtiyaç halinde Merkezefendi Belediyesi değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4. Ödüller :
RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
BİRİNCİ
1.500 TL
İKİNCİ
1.000 TL
ÜÇÜNCÜ
750 TL
5. Resim Yarışması :
5.1. Konusu
: 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Atatürk ortak
temalarının engellilerin gözünden resmedilmesi.
5.2. Yarışma Şartları :
a) Her yarışmacı yarışmaya bir eserle katılacaktır.
b) Eserin uzun kenarlarının 100cmden uzun olmaması gerekmektedir.

c) Her türlü resim tekniği ve boya malzemesinin kullanılması serbesttir. (Sulu boya, pastel boya,
yağlı boya, kuru boya, guaj boya vs.)
d) Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gönderilecek eserlerin
ambalajlanmasından mukavva veya köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
e) Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı açık kimlik bilgilerini,
eserlerin arka yüzüne etiket formatına uygun olarak yazacaktır.
f) Resimlere siyah paspartu yapılacaktır.
g) Teslim tarihinden sonra kuruma ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve doğabilecek
gecikmeden dolayı Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi sorumlu
tutulmayacaktır.
h) Eserler incelenirken;
 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),
 Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),
 Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kağıdın temizliği) konularında değerlendirme
yapılacaktır.
6. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURUSUNUN YAPILMASI:
a) Yarışma sonunda dereceye giren eserler ve eser sahipleri 23 Nisan 2020 Tarihinde ödül töreninde
duyurulacaktır.

EK-1
Eserin arkasına yapıştırılacak olan etiket formatı
(Bu format resmin arka yüzüne kesilerek yapıştırılacaktır.)

Katılımcının
-Adı Soyadı:
-Adresi:
-Telefonu:

MUVAFAKATNAME
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Temalı Resim Yarışması Projesi kapsamında katılmış olduğum
eserimin; Telif hakkının adı geçen Merkezefendi Belediyesi’ne ait olduğunu biliyor ve eserimin sergilenmesine,
yazılı ve görsel iletişim araçlarında kullanılmasına izin veriyorum.
Katılımcının/Velinin
İmza
Adı Soyadı

