İDEAL EĞİTİM KOLEJİ “SAVAŞTA VE BARIŞTA ÇOCUK ” KONULU
KAYSERİ GENELİ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
HEDEF KİTLE
Yarışmaya Kayseri ili sınırları içerisindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 4.-5.-6.-7. ve 8.
sınıf öğrencileri katılabilir.
KONU
Yarışmanın konusu “Savaşta ve Barışta Çocuk” olarak belirlenmiştir.
AMAÇ
Tüm dünyada yaşanan teknolojik ve sosyal gelişmelere rağmen hala çocukların her anlamda
sömürüldüğünü görmekteyiz. Özellikle savaşların ve çatışmaların yoğun olarak yaşandığı
bölgelerde bu durumdan en çok yara alan kesim hiç şüphesiz ki çocuklardır. Hayatlarının
baharında savaş ve çatışma atmosferine maruz kalan masum çocukların yaşadıkları acıları bir
nebze olsun dile getirmek, savaş mağduru çocukların sesi olmak, onların bu mağduriyetine
çözüm üretmek ve dünya genelinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Haziran Uluslararası
Savaş Mağduru Çocuklar Günü’ne özel olarak “Savaşta ve Barışta Çocuk” konulu resim
yarışması düzenlenmiştir.
KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışma sartnamesini kabul etmiş sayılır.
Yarışmamıza Kayseri ili sınırları içerisindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 4.-5.6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
5. Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi
bir yerde yayımlanmamış/sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
Alıntı ve kopya eser tespit edilmesi durumunda eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
Alıntı olan eserde telif haklarından kaynaklanacak sorumluluk yarışmacıya/veliye aittir.
6. Katılımcılar yarışmaya tek eserle katılabilir.
7. Eserler 35 X 50 tuval üzerine, teknik olarak akrilik boya kullanılarak yapılmalıdır.
8. Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza olmamalıdır.
9. Katılımcılar www.idealegitim.k12.tr adresinde yayımlanacak olan “Katılım Formu ve
Taahhütname”, “Yarışma Şartnamesi”, “Veli İzin Belgesi” ve “Açık Rıza Onayı”
belgeleri ile birlikte eserlerini elden veya kargo/posta yoluyla İdeal Eğitim Koleji’ne
ulaştırmalıdır. Elden teslim edilecek eserlerde teslim tutanağı, kargo/posta ile
gönderilecek eserlerde kargo/posta teslim fişi teslim alındı bilgisi verilene kadar
muhafaza edilmelidir.
10. Ön değerlendirme aşamasında yarışma içeriğinde istenen konu, içerik, kompozisyon,
ebat ve tekniğe uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ön değerlendirme aşamasında değerlendirmeye alınmaya hak kazanan eserler
değerlendirme kriterlerine uygun olacak şekilde 2.değerlendirmeye alınacaktır. Bu
eserler Özel İdeal Eğitim Koleji yönetimi tarafından belirlenen alanlarda, okul dışı sergi
salonlarında veya okula ait sanal ortamlarda sergilenecektir. Sergi öğrenci ve velilerin
ziyaretine açılacak, ziyaretçilere sergideki eserleri oylama imkanı verilecektir. Bu
oylama neticesinde en fazla oy alan eser değerlendirme kriterlerinde belirtildiği üzere
puanla ödüllendirilecektir.
1.
2.
3.
4.

12. Gönderilen tüm eserlerin telif ve mülkiyet hakkı Özel İdeal Eğitim Koleji ve yönetimine
aittir. Katılımcılar tarafından herhangi bir telif hakkı iddia edilemez.
II. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 Amaca uygunluk (20 Puan)
 Yaratıcılık (Konunun Yorumlanması) (25 Puan)
 Resim Tekniğini Uygulama (Kullanılan Tekniğin Özelliklerine Göre
Uygulanması) (10 Puan)
 Kompozisyon (Eserin Tasarım İlke ve Ögelerine Göre Düzenlenmesi) (15 Puan)
 Özgünlük (Resmin veya Afişin Tamamının Öğrenci Tarafından Yapılmış Olması
(25 Puan)
 Veli oylaması (5 Puan)
 Toplam (100 Puan)
ESERLERİN TESLİM TARİHİ
3 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) teslim edilecektir. Kargo veya posta
gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.
ESER TOPLAMA MERKEZİ
Katılımcılar eserlerini Yenidoğan Mahallesi 6136.Sokak No:1 Talas / Kayseri adresinde
bulunan Özel İdeal Eğitim Koleji’ne teslim edecektir.
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Hasan GÜRPINAR

Ressam

Ayla KOÇER

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi

Hatice Elif TOKSARI

İdeal Eğitim Koleji Resim Öğretmeni

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmalar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME
Aşama
No

Yarışma Süreci

Tarih

1

Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması

9 Mayıs 2022

2

Eserlerin Gönderileceği-Teslim Edileceği Verileceği Son Tarih

3 Haziran 2022

3

Jüri Değerlendirmesi (1. Aşama)

6 Haziran 2022

4

Jüri Değerlendirmesi (2. Aşama)

8 Haziran 2022

6

Sonuçların Duyurulması

9 Haziran 2022

7

Ödül Töreni – Kayseri Park Yaşam Merkezi

9 Haziran 2022

ÖDÜLLER:
Yapılan değerlendirmelerde en yüksek puanı alan;
Birinci Eser Sahibine

: Bisiklet

İkinci Eser Sahibine

: Bisiklet

Üçüncü Eser Sahibine

: Bisiklet

Sıralamaya giren ilk 10 kişiye başarı belgesi ve ilk 3 sıralama sonrasında olan 7 öğrenciye
mansiyon ödülü başarı belgesi verilecektir. Ödüller veli gözetiminde ve eşliğinde öğrencilere
takdim edilecektir. Dereceye giren adaylar SMS ve telefon araması yoluyla bilgilendirilecek,
ayrıca kazanan adaylar www.idealegitim.k12.tr adresinde ve okulun sosyal medya
sayfalarında yayınlanacaktır. Bilgilendirmeleri takip etme sorumluluğu adaylara ve velilerine
aittir. 13 Haziran 2022 Pazartesi gününe kadar bilgilendirmelere dönüş yapmayan kazanan
adaylar kazandıkları ödüllerle ilgili hak iddia edemez. 13 Haziran Pazartesi gününe kadar
teslim alınmayan ödüller yedek adaylara takdim edilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
Dereceye giren eserlerin her türlü yasal kullanım hakları ve telif hükümleri İdeal Eğitim
Kurumuna aittir. Yarışmaya katılan kişiler eserlerin sergilenmesi (kişinin kendi rızası olmak
kaydıyla) - satışı vs. tüm haklarını devretmiş olup, taahhüt etmiş olurlar. Yarışmaya eser
göndermiş olan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

VELİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK
RIZA BEYANI
Özel İdeal Eğitim Orta Okulu tarafından düzenlenen ““ Barış ve Çocuk”” konulu resim
yarışması kapsamında Özel İdeal Eğitim Ortaokulu ile velisi olduğum…………………………
ait ve şahsıma ait Kişisel Verileri paylaşmış bulunmaktayım. Kişisel verilerimizin Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ve “ Barış ve Çocuk” konulu resim Yarışmasının
düzenlenmesi ve yönetilmesi için gerektiği ölçüde ve kanunlarda belirtilen suretlerle
işlenmesine, aynı amaçla yurtiçinde ve/veya yurtdışında servis sağlayıcıları ve ilgili diğer
üçüncü kişilere paylaşılmasına veya aktarılmasına, yasalar gereği azami süre aşılmamak üzere
kaydedilip saklanmasına, kullanılmasına, güncellenmesine, sınıflandırmasına, yukarıda
belirtilen hususlar başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Özel
İdeal Eğitim Orta Okulu tarafından gerek buradaki açıklamalar gerek “Yarışma Şartları ve
Kuralları”, gerekse www.idealegitim.k12.tr sitesinde bulunan “Aydınlatma Metni” ile
bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Ayrıca Özel İdeal Eğitim Ortaokulu ile paylaşmış olduğum Kişisel Verilerin doğru ve güncel
olduğunu, bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Özel İdeal Eğitim Ortaokulu’na
bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
Kabul Ediyorum: ☐
Veri Sahibi/Ergin Olmayan Kişilerde Yasal Temsilci/Ebeveyn/Veli

Adı Soyadı:…………………………………………………………………………
Tarih: ……./……./……..
İmza: ………………………………………………

ÖZEL İDEAL EĞİTİM KOLEJİ
“SAVAŞTA VE BARIŞTA ÇOCUK” RESİM YARIŞMASI KATILIM FORMU

Tarih: ……./……./……
Adı Soyadı: ………………………………………………………
Doğum Yeri ve Yılı: ………………………………..
Okuduğu Okul :
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………… .
Sınıf: ………………………………….
Telefon: ………………………………
E-Posta: ………………………………
Eserin Adı:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Öğrenci Velisi İsim Soyisim İmza:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………
E-Posta: …………………

Şartname Hükümlerini Kabul Ediyorum ☐
İMZA:
……………………………………………

VELİ İZİN BELGESİ
ÖĞRENCİNİN
BABA
ADI
ANNE
ADI

ADI-SOYADI
OKUL
DOĞUM YERİ-DOĞUM
TARİHİ

VELİ (VASİ/YASAL TEMSİLCİ)
ADI-SOYADI
İRTİBAT TELEFONU
(Kişinin Açık Rızasıyla)

YAKINLIK
DERECESİ

Velisi (Vasisi/Yasal Temsilcisi) olarak yukarıda açık kimliği yazılı öğrencinin:
1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma
haklarının tarafıma ait olduğunu,
2. Özel İdeal Eğitim Orta Okulu’nun resim yarışmasına katılmasına izin verdiğimi,
3. Öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın Özel İdeal Eğitim Orta Okulu tarafından
elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına
herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verdiğimi,
4. www.idealegitim.k12.tr web adresi yarışma sayfasında bulunan “Savaşta ve Barışta
Çocuk Resim Yarışması Şartları ve Kuralları”nı okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ve
taahhüt ederim.

TARİH

AD-SOYAD

İMZA

AÇIKLAMALAR:
1. Bu izin belgesi, yukarıda belirtilen etkinliğe katılacak olan öğrencinin yasal
temsilci/ebeveyni/velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır.
2. İzin Belgesi olmayan veya usulüne uygun doldurulmayan öğrenci ilgili etkinliğe
alınmayacaktır.
3. Gerçek dışı beyan ver imzanın sorumluluğu, belgeyi dolduranlara, imzalayana aittir.

