YARIŞMA ŞARTNAMESİ
AMAÇ
Konya ilinde bulunan üniversite öğrencilerine itfaiyeyi tanıtmak, sanat alanında katkı sağlamak,
geleceğin ressamlarını desteklemek, değerlendirmek, sanat eserlerini sergilemek ve kalıcı eserler
kazandırmak amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak “Hayalindeki
İtfaiyeyi Resimle ” adlı geleneksel resim yarışmasının beşincisini düzenlemektir.
KATILIM
• Her öğrenci yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş
1 (bir) eseriyle katılabilir.
• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında,
Konya’da eğitim veren Selçuk Üniversitesi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Karatay Üniversitesi ve
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine yöneliktir.
• Yarışmaya eser verecek olan öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve
malzemeyi kullanmakta serbesttir.
• Yarışmaya verilecek olan eserlerin uzun kenarları 120 cm’den fazla kısa kenarları 60 cm’den az
olamaz.
• Eserler sergilenmeye hazır bir şekilde imzalı elden teslim edilmelidir.
• Ekteki Form-1 eksiksiz olarak doldurulup, öğrencilerin adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa
konularak, eserle birlikte, 20 Temmuz 2018 tarihi, saat 17.00’ye kadar, aşağıda belirtilen toplama
merkezlerinden birisine elden teslim edilecektir.
• Ekteki Form-2, eksiksiz olarak doldurulup eserin arkasına iliştirilecektir.
• Toplama Merkezlerindeki teslim tutanağı eksiksiz doldurulacaktır.
TOPLAMA MERKEZLERİ
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Tel: (0332) 241 30 57
Necmeddin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Tel: (0332) 321 20 15
KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Tel: 0(332) 221 72 00
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Tel : 0(332) 223 54 54
SEÇİCİ KURUL
“Hayalindeki İtfaiyeyi Resimle ” Resim Yarışması Seçici Kurulu en az beş kişiden olacak şekilde Konya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulacaktır.
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DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 2017 yılı Temmuz ayında Konya’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserleri
birlikte değerlendirerek, sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.
“Hayalindeki İtfaiyeyi Resimle ” Resim Yarışması’nda,
Başarı ödülüne değer görülen 15 adet eser için;
Birinciliğe layık görülen esere: 3000.- TL
İkinciliğe layık görülen esere: 2000.- TL
Üçüncülüğe layık görülen esere: 1000.- TL
Mansiyon Ödülüne layık görülen 12 adet esere çeşitli hediyeler verilecektir.
TELİF HAKKI
• Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Koleksiyonuna ait olacaktır.
• Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog,
broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu
kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
SERGİLEME
“Hayalindeki İtfaiyeyi Resimle ” Resim Yarışmasında ödüle ve sergilenmeye layık görülen eserler 2017
yılı İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenecektir. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
tarafından belirlenen zaman ve yerlerde de sergilenecektir.
• Katılım Formları ve Şartnameler, ilgili Fakültelerden (toplama merkezlerinden) ve Konya Büyükşehir
Belediyesi www.konyabel.tr adresinden temin edilebilir.
• Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri
yurtiçinde ve yurtdışında sergileme hakkına sahip olacaktır.
• Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve
sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak
doğabilecek her türlü zarardan eser sahibi sorumludur.
• Yarışmaya katılan bütün öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddütler halinde Konya Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
Dereceye giren 15 eser ve sergilenmeye layık görülen eserler dışındaki resimlerin, sonuçların
açıklanmasından itibaren 15 gün içerisinde talep edilmesi halinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan teslim
alınabilir. Teslim alınmayan eserlerin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı devredilmiş kabul edilir.
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KATILAN TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLERİZ,

Form 1
“Hayalindeki İtfaiyeyi Resimle ” resim yarışması
ÖĞRENCİNİN
Adı, Soyadı
T.C. Kimlik No
Üniversite
Bölüm
Öğrenci Numarası
G.S.M.
E-mail
Şartname Hükümlerini Kabul Ediyorum.
İmza

Form 2
“Hayalindeki İtfaiyeyi Resimle ” resim yarışması
Öğrencinin Adı, Soyadı
Tekniği
Ölçüleri
GSM
Teslim Edildiği Merkez

Ayrıntılı Bilgi İçin :
http://www.konya.bel.tr/
Hüsamettin Çelebi Mh. Uluyayla Cad. No: 82 Selçuklu / KONYA
Tel: (0.332) 245 77 56 Dahili 4243 – 4244 - 4246
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