“AVRUPA’YA MESAJINI GÖNDER” ADLI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Ankara AB Bilgi Merkezi, Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve Sanatsal
Etkinlikler Topluluğu İşbirliğinde

BAŞVURU FORMU

Aşağıdaki Şartname’de belirtilen katılım koşullarını kabul ederim.

KATILIMCININ;
ADI – SOYADI:
ÜNİVERSİTESİ VE BÖLÜMÜ:
DOĞUM TARİHİ:
CEP TEL:
E POSTA ADRESİ:
BAŞVURU TARİHİ:
ESERİN ADI:

İMZA

“AVRUPA’YA MESAJINI GÖNDER” ADLI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Ankara AB Bilgi Merkezi, Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve Sanatsal
Etkinlikler Topluluğu İşbirliğinde

ŞARTNAME

Konu
Katılımcıların Avrupa’ya mesajlarını estetik ve yaratıcı bir fotoğraf kurgusuyla (öyküyle)
iletmesi
Türü
Fotoğraf yarışması
Organizasyon
Bu yarışma AB Türkiye Delegasyonu’nun “Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın
Desteklenmesi Projesi” kapsamında; Ankara AB Bilgi Merkezi, Bilkent Üniversitesi Avrupa
Dokümantasyon Merkezi ve Sanatsal Etkinlikler Topluluğu İşbirliğinde düzenlenmektedir.
Kapsamı
Ankara’da bulunan üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Başvuru sırasına göre ilk 100 eser
değerlendirilmeye alınacaktır.
Amacı
Ankara’da yaşayan üniversite gençliğinin Avrupa, Avrupalılık ve Avrupa Birliği gibi temalarda
düşünmelerini sağlayıp; Avrupa’ya iletmek istedikleri mesajları yaratıcı ve estetik bir şekilde
fotoğraf aracılığıyla kurgulamaları ve fotoğrafın bir iletişim aracı olarak kullanılabilmesinin
sağlanması.
Yarışma Takvimi
Yarışma bitiş tarihi: 02.06.2014
Fotoğrafların değerlendirilmesi: 3-7 Haziran 2014
Ödül töreni ve sergi: Duyurusu yapılacaktır.

Seçim Yöntemi
-

Yarışmaya katılan fotoğrafların arasından ilk 10’a girenler Jüri tarafından
belirlenecektir.
Belirlenen 10 fotoğraf Bilkent Üniversitesi Facebook sayfasında beğeniye
sunulacaktır.
Sanal ortamda takipçiler tarafından gösterilen beğeni (like/ beğen butonu) fotoğrafın
final puanının yüzde 25’ini oluşturacaktır. Jürinin yaptığı ikinci değerlendirme ise
puanların yüzde 75’i olacaktır.

Ödüller
Birincilik ödülü: Fotoğraf Makinesi
İkincilik ödülü: Tablet
Üçüncülük ödülü: Mp4
Bunlara ek olarak, ilk üç dereceye fotoğrafçılık ile ilgili kitap

Katılım Koşulları
-

Katılım, Ankara’daki üniversitelerin lisans, lisansüstü veya doktora düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerine açıktır.

-

Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak ve bir adet fotoğrafla katılabileceklerdir.

-

Yarışmacı, fotoğrafında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.

-

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece almamış olması
gerekmektedir.

-

Yarışmacılar, ürünlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

-

Organizasyonu gerçekleştirenler, yarışmacıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla
ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Her türlü telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu
yarışmacıya aittir.

-

Yarışmacı fotoğrafında yer alan kişilerden izin almış olmalıdır.

-

02 Haziran 2014 günü, saat 17:00’den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-

Dereceye giren ilk 10 eser ileride bildirilecek yer ve tarihte sergilenecektir. İlk üç esere ise
aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.

-

Organizasyonu gerçekleştirenler yarışmaya katılan tüm fotoğrafları sergileme ve yarışmaya
ilişkin fotoğraf /video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde, internet sitelerinde, gerekse diğer
yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir. Bu yarışma ile ilgili ileride yapılabilecek yazılı
ve görsel yayınlar, sergilemeler vb. için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunulmaz.

Katılım Yolu
-

Başvuru formu Bilkent Üniversitesi internet sayfasında (www.bilkent.edu.tr ) mevcuttur.
Fotoğraflar ve şartnamenin kabulüne dair doküman avrupayamesaj@gmail.com adresine eposta olarak gönderilecektir.

-

Yarışmaya katılacak fotoğraflar dijital kayıt olarak en az 300 dpi çözünürlükte; gönderildikleri
kadraj ve ölçüler de, 1:1,5 oranında olmalıdır.

-

Başvuru formunu ilgili adrese gönderen katılımcılar, bu yarışmaya ait tüm katılım koşullarını
kabul etmiş sayılacaktır.

-

Sergilenen fotoğrafların kullanım hakkı AB Türkiye Delegasyonu ve ürün sahibine ait
olacaktır. Delegasyon fotoğrafları, ismini belirterek baskı veya dijital ortamda kullanabilir fakat
ticari amaçla kullanamaz. Yarışmacıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

-

Fotoğraflar ve başvuru formları yarışmacılara iade edilmeyecektir.
İletişim bilgileri
Sinem KAYA (Ankara AB Bilgi Merkezi Koordinatörü – 218 23 98/ 218 20 12)
Türkan CESUR (B.Ü. Avrupa Dokümantasyon Merkezi Koordinatörü – 290 24 49)
Erdem AY (B.Ü. Sanatsal Etkinlikler Topluluğu, Başkan – 539 455 10 66)

