HAYALİMDEKİ BOLU KONULU RESİM YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Madde 1- YARIŞMA SAHİBİ İDARE :
a) Adı: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
b) Adresi: Aktaş Mahallesi Öney Sokak No:1 BOLU
c) Telefon numarası: +90-374-217 25 15
d) Faks numarası : +90-374-218 00 13
e) e posta: kultur@bolu.bel.tr
Madde 2- YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ:
Arş.Gör. İlknur KARAGEYİK

Madde 3- AMAÇ:

Bolu ilindeki ilköğretim öğrencilerinin ( 5,6,7,8. sınıf öğrencileri) nasıl bir çevrede
yaşamak istediklerini öğrenmek amacıyla , hayallerindeki şehri, çevreyi resme yansıtmalarını
sağlamak ve bunun büyüklere ilham olmasını amaçlamak.
Madde 4- KONU:;

Öğrencilerin nasıl bir BOLU hayal ettiklerini görmek için “Hayalimdeki BOLU”
temalı ‘’RESİM’’ yarışmasıdır.
Madde 5- YARIŞMANIN UYGULANMASI VE KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışma 9- 14 yaş düzeyinde eğitimine devam eden tüm ortaokul öğrencilerine açıktır.(
5,6,7,8. sınıf öğrencileri)

2.Yarışmaya gönderilecek resim katılımcının özgün eseri olmak zorundadır. Resimler daha
önce hiçbir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş ve ödül almamış olacaktır.
3. Resim 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış olacak ve
resimlere paspartu yapılması zorunludur. Paspartular 5 cm eninde resimlere uygun renkte fon
kartonundan olacaktır.
4. Her türlü res m ve boya malzemes n kullanmak serbestt r. (Sulu boya, pastel boya, kuru
boya, yağlı boya vb.)
5..Her katılımcı yarışmaya en fazla iki (2) adet eser ile katılabilir.

6. Her okul, görevl res m öğretmen veya öğretmenler n n bel rled ğ öğrenc ler n resm yle
yarışmaya katılab l r.
7. Resimlerin ön yüzünde hiçbir kimlik açıklayıcı ibare ve şekil olmayacaktır.
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8. Resimlerin arka yüzüne; bilgisayarda 15’lik punto ile yazılmış 5 rakamlı rumuz
yapıştırılacaktır. Rumuz rakamları sıralı olmayacak ve kendini tekrar etmeyecektir.
9. Arkasında 5 (beş) rakamlı rumuz yazılı olan resimler ile birlikte; bu şartnamenin her
sayfasının imzalı halinin olduğu kapalı kimlik zarfı ile, idarenin raportörlük adresine
(Aktaş Mahallesi Öney Sokak No:1 BOLU) elden ve ya kargo yolu ile teslim edilecektir.
Kapalı zarfın üstünde yalnızca 5 rakamlı rumuz yazılı olacaktır. Kargoda meydana gelen
olumsuzluklardan idare sorumlu olmayacaktır.
10. Yarışmacılar kendileri ile birlikte öğretmeni veya velisinin imzası
doldurarak yarışmaya katılabileceklerdir.

ile şartnameyi

11. Eserler aşağıda isimleri yazılı seçici kurul (jüri) tarafından değerlendirilecek olup, seçici
kurulda görev alanların birinci derecede akrabası olanlar yarışmaya katılamaz ve ödül
alamazlar.
SEÇİCİ KURUL(JÜRİ):

Emine DAVARCIOĞLU (Belediye Başkan Yardımcısı.)
Prof.Dr. Alparslan UÇAR (A.İ.B.Ü. GSE. Öğrt. Gör.)
Güler MERT (Belediye Kültür Müdürü.)
Cemal GÜNEY (Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü)
İlknur KARAGEYİK (Araştırma Görevlisi, Yarışma Koordinatörü)
YEDEK JÜRİ: Yrd. Doç Dr. Zeynep BALKANAL ( A.İ.B.Ü. GSF. Öğrt. Gör.)
RAPORTÖR: Yusuf ÖZCAN
12. Yarışma şartnamesindeki koşulları yerine getirmeyen ve eksik teslim eden yarışmacılar
seçici kurul (jüri ) tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.
13. Seçici kurul tarafından yapılan eser değerlendirme tutanakları yarışma koordinatörü üye
tarafından imzalı halde idareye (Bolu Belediyesine) teslim edilecektir.

14. Yarışma Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr adlı web adresinden ilan edilmesiyle
başlayacaktır. Yarışma aşağıda yazılı çalışma takvimine göre yapılacaktır.
YARIŞMA ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Eser Teslimi İçin Son Tarih
Seçici Kurul Toplantısı
Sonuçların İlanı
Sergi Ve Ödül Töreni

: 03 Nisan 2017 saat 17:00
: 05-15 Nisan 2017
: 20 Nisan 2017 www.bolu.bel.tr
: 23 Nisan 2017 AİBÜ. Kültür Merkezi Mavi salon

15. Teslim edilen jüri değerlendirmesine göre yarışmanın sonuçları 20 Nisan 2017 tarihinde,
Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr adresinden ilan edecektir.
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16. Yarışmaya katılan eserlerin sergilenmesi ve derece giren katılımcıların ödül töreni 23
Nisan 2017 tarihinde A.İ.B.Ü. Kültür Merkezi mavi salonda gerçekleşecektir. Ödül kazanan
öğrencilere ödülleri velisi veya öğretmeni eşliğinde verilecektir.
Madde 6- YARIŞMA ÖDÜLLERİ :
Yarışmada dereceye g ren
ödüllendirilecektir.
5.sınıf ve 6.sınıf

Birinci Öğrenci Ödülü
İkinci Öğrenci Ödülü
Üçüncü Öğrenci Ödülü
Mansiyon 1
Mansiyon 2
7.sınıf ve 8.sınıf
Birinci Öğrenci Ödülü
İkinci Öğrenci Ödülü
Üçüncü Öğrenci Ödülü
Mansiyon 1
Mansiyon 2

her

yaş grubundan ( 5, 6, 7, 8 ) 5er öğrenci

: Çeyrek Altın
: Gram Altın
: ½ Gram Altın
: Resim seti
: Resim seti
: Çeyrek Altın
: Gram Altın
: ½ Gram Altın
: Resim seti
: Resim seti

Madde 7- SON HÜKÜMLER

1 . Yarışmaya katılan res mler ade ed lmez. Yarışmaya katılan tüm öğrenc ler, res mler le
lg l tüm hakları Bolu Beled yes ne devretm ş olmayı kabul eder. Jür tarafından seç len ve
ödül alan öğrenc ler n res mler öğrenc vel ler n n yazılı tel f devr le Bolu Beled yes
tarafından üzer nde görsel malzeme, duvar takv m , kartpostal ve let ş m malzemes olarak
değerlend r leb lecek ve beled ye le lg l yayınlarda kullanılab lecekt r.
2. Ödül tören ne katılan tüm öğrenc ve vel ler fotoğraf ve görüntüler (fotoğraf ve/veya
kamera ) le lg l tüm haklarını yazılı tel f devr le Bolu Beled yes ne dev r etm ş olmayı
kabul eder. Organ zasyon ve m saf rl k süres nce çek len söz konusu fotoğraf ve görüntüler
organizasyon komitesi tarafından gazete, dergi, televizyon, digital medya gibi mecralarda
reklam amaçlı kullanılabilir.
3. Bolu beled yes ödül kazanan res mler n tel f haklarını öğrenc vel ler nden devralır. Bu
resimler Bolu Belediyesi tarafından sergileme amaçlı kullanılabilir.
4. Öğrenc ler n, res m yarışması’na b r öğretmen veya öğrenc vel s le b rl kte
gelmesi zorunludur.

3

Madde 8ediyorum.

İşbu Şartnamede yer alan, yarışma şartlarını okudum, anladım kabul

Adı Soyadı

Öğrencinin

Öğretmen/ Veli

T.C. Kimlik Numarası
Okulu/Sınıfı
Rumuz
Adres
İletişim (Telefon. Mail)
İmza ve Tarih
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