UR. 2430. Bölge Ulusal Resim Yarışması
Yarışmanın Amacı
Tüm Dünya’da 200’e yakın demokratik ülkede “İnsanlığa Hizmet” ana fikri ile 1905 yılından
buyana çalışmalarını sürdüren Uluslararası Rotary organizasyonu, Birleşmiş Milletler
tarafından insani projelerde görüşü alınan tek sivil toplum kuruluşudur.
1954 yılından bu yana da aynı amaçlı faaliyetlerini tüm ülkemiz genelinde sürdürmektedir.
Pek çok insani değerlerin yanı sıra sanatın tüm dallarını da desteklemekte, bu alanda yeni ve
yaratıcı projeler ile toplumda fark yaratmaya, imkanlar sunmaya çalışmaktadır. Bu düşünceler
ışığında bu seneki projeleri içerisine resim sanatını desteklemek ve bu branştaki sanatçılara
şans tanımak için bir ulusal resim yarışması düzenlemiştir.
Yarışmanın Konusu
Merkezi insan ve yaşadığımız dünya olan Rotary hizmetlerinin bu yarışma için belirlediği
konu başlığı “İnsana Dair ”dir. Katılım Şartları, Eserlerin Tekniği ve Boyutu
- Adaylar, yarışmaya resim sanatı alanında yağlı boya veya akrilik boya ile üretilen orijinal
eserlerle katılabilirler. - Yarışmaya sunulacak eserler tuval üzerine yağlıboya veya akrilik
olacaktır. - Eserlerin kısa kenarı 50 cm den az, uzun kenarı ise 150 cm den fazla olamaz. Esere ait 8 adet görsel (genel ve detay) 300 dpi çözünürlükte olmak üzere aşağıda belirtilen
mail adresine gönderilecektir.
Jüri
- Jüri toplam 1 başkan olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacaktır. - Başkan dahil her üyenin
1 oyu vardır. - Jüri üyeleri en geç 15 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilan edilecek
ve www.rotary2430.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
Yarışmanın Kuralları
- Yarışmaya son başvuru tarihi 20.01.2020 olup, Adaylar, yarışmaya sunmak istedikleri
eserleri en son bu tarihe kadar mufit.metin@grupvolvo.com mail adresine
göndererek başvuru yapacaklardır. - Uluslararası Rotary Kulübü Derneği üyelerinin birinci
dereceden akrabaları ve yakınları bu yarışmaya katılamaz. - Mailde eser görsellerinin yanı
sıra yer alması gerekenler şunlardır:
I. Adayın adı, soyadı, iletişim bilgileri ve özgeçmişi. II. Eser fotoğraflarına dosya ismi olarak
önce kendi isimlerini, sonra eserin tekniğini, boyutunu ve esere verdiği ismi belirteceklerdir.
III. Her bir yarışmacı yarışmaya doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki eserle katılabilir. Eserlere ait görseller, belge niteliği taşıyacağından e-posta yoluyla ulaştırılacak görsellerde
herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görsel ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ilk
eleme aşamasından sonra tespiti halinde adayın başvurusu iptal edilecektir.
- Adaylar yarışmaya müracaat etmekle eserlerin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılırlar. Eserlerin özgün olmadığının tespiti halinde adayın yarışma başvurusu iptal edilir.
Eserler, daha önce sosyal medya ve youtube v.b. dahil sergilenmemiş ve hiçbir yarışmaya
katılmamış olmalıdır. Yapıtların daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya
katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili yapıtın adaylığı iptal edilecektir. Bu maddede
belirtilen hususlarının herhangi birinin ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı
ödülü yasal faizi ve varsa yargılama masrafları ile birlikte iade ile mükellef olacaktır. Adayların e-posta yoluyla görsellerini ve bilgilerini gönderdikleri eserler arasından seçilerek
yarışmaya dahil edilecek en fazla iki eser, seçici kurul tarafından değerlendirilerek
belirlenecektir ve daha sonra yapılacak son değerlendirme için jürinin takdirene sunacaktır. Seçici kurul, ilk elemeden geçmiş eserlerin sahibi adayların belirttikleri mail adresine bilgi
verilecek ve eserlerin orjinalinin 20.01.2020 tarihine kadar “Grup Sanat Galerisi , Hollanda
caddesi No: 44 Çankaya/Ankara” adresine gönderilmesi istenecektir. - Eserlerin belirtilen
adrese gönderimi katılımcıya ait olup, paketlemenin nakliyede zarar görmeyecek nitelikte

olması gerekmektedir. Eser nakliyesi ile ilgili bütün sorumluluk ve masraflar eser sahibine
aittir. - Yarışma sahibi olarak UR. 2430. Bölgenin sorumluluğu; eserin belirtilen adrese eserin
hasarsız teslimi ile başlar. Sanatçılar isterlerse eserleri belirtilen adrese elden teslim
edebilirler. - Seçici kurulun ödül için değerlendirmeye alacağını duyurduğu eserlerin,
arkalarında sanatçının bilgilerini ve eser tekniği belirten künye ile birlikte çerçevelenmiş ve
askı ipleri takılmış halde olması gerekir. Seçici Kurul, değerlendirmesini anlam, yaratıcılık,
farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük temelleri çerçevesinde yapacaktır. - Seçici Kurul,
gerekli gördüğü takdirde adaylardan ek bilgi talep edebilir. - Seçici Kurul, ödül ve mansiyon
alan eserler ve sergilemeye layık görülen eserleri, 29.01.2020
tarihinde www.rotary2430.org.tr adresinde duyuracaktır. - Yarışmanın ödül töreni 19.02.2020
tarihinde Grup Sanat Galerisi, Hollanda caddesi No: 44 adresinde yapılacak ve 08.03.2020
tarihine kadar sergilenecektir.
Ödüller:
Birincilik ödülü: 7.500.-TL ( Yedibinbeşyüz Türk Lirası)
İkincilik ödülü: 5.000.-TL ( Beşbin Türk Lirası)
Üçüncülük ödülü: 3.000.-TL ( Üçbin Türk Lirası)
Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörlüğü Özel Ödülü: 3.000.-TL ( Üçbin Türk Lirası)
3 adet mansiyon : Her bir eser için 1.500.-TL ( Binbeşyüz Türk Lirası)
Başarı ve mansiyon ödülü alan katılımcılar, ödül töreni ve sergi açılışında yer almalı ya da bir
kişiyi yerine tayin etmelidir.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sergisi açıldıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak
bildirecekleri kişisel hesap/IBAN numaralarına en geç 31.Mart tarihine kadar
gönderilecektir. Para ödüllerinden doğan her tür yasal vergi yükümlülüğü ödül sahibine
aittir.
Ödül ve mansiyon alan yapıtlar hukuken devri mümkün tüm haklarıyla birlikte
Rotary 2430. Bölge Federasyonu’na kalacaktır ve bu dört yapıt hukuken devri mümkün tüm
haklarıyla satın alınmış gibi işlem görecektir. Ayrıca Seçici Jürinin uygun gördüğü eserleri
1.000.-TL ( Bin Türk lirası) bedel karşılığı tüm hakları ile satın almak Rotary 2430. Bölge
Federasyonu’nun yetkisindedir. Aday, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren,
ödül kazanması halinde eserini hukuken devri mümkün tüm haklarıyla birlikte Rotary 2430.
Bölge Federasyonu’na devrettiğini gayrikabilirücu beyan ve
kabul eder. Rotary 2430. Bölge Federasyonu, ödül alan yapıtları ve kataloğa giren diğer
eserlerin görsellerini etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, katalog, broşür, afiş vb. her türlü
tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak
üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip
olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak
hakkından şimdiden gayrikabilirücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Sergi
Ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserler, 19.02 – 08.03.2020 tarihleri arasında Grup
Sanat Galerisi’nde (Ankara) sergilenecektir. Ayrıca Rotary 2430. Bölge
Federasyonu, eserleri daha sonrasında farklı tarihlerde ve farklı mekanlarda da sergileme
hakkına sahiptir.
Eserlerin iadesi
Yarışmaya kabul edilen eserlerden iade edilecek olanlar yarışma ve eser sergileri bitiminde
sonra en geç 45 gün içerisinde iade edilecek olup, iade işlemlerinin başlama
tarihi www.rotary2430.org.tr adresinde duyurulacaktır. Eserlerin bizzat katılımcılar tarafından
teslim alınması öncelikli tercihtir. Eserler bizzat teslim alınamayacaksa teslim alacak vekilin

kimlik bilgileri bilgi@rotary2430.org.tr mail adresine aday tarafından bildirilecektir. Eser
katılımcı veya vekili tarafından teslim alınamayacaksa eserin kargo ile ulaştırılması
aşamasında yaşanacak olumsuzluklardan Rotary 2430. Bölge Federasyonu sorumlu değildir.
Eser iadesi ile ilgili masraflar katılımcılara aittir.
Adaylar, başvuru aşamasında bu şartnameyi imzalayarak, gönderdikleri yarışma eserleri ile
birlikte “Grup Sanat Galerisi Hollanda cad. No:44 Çankaya/Ankara” adresine iletmelidir.
İmzalı şartnamesi adrese ulaşmayan adayların başvuruları iptal edilecektir. Rotary 2430.
Bölge Federasyonu, imzalı şartnamelerin ulaştırılmasında yaşanan gecikmelerden sorumlu
değildir.
Yukarıdaki Şartnameyi ve tüm maddelerini okudum ve tamamıyla kabul ediyorum.
Ad, Soyad: Adres ve Telefon : Eser görsellerinin ve bilgilerin iletildiği mail adresi: İmza:
İletişim Bilgileri: Rotary 2430. Bölge Federasyonu
Sancak Mahallesi 535. Sokak No:9/2 Çankaya / Ankara
0312 438 36 40
bilgi@rotary2430.org.tr

