Geleceğim Hayal Gücümde Saklı Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1 - KONU
Fotoğraf yarışması 2020 yılı #Sakarya Çevirimiçi etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir. Sakarya içerisinde okul dışı ortamlarda, evinizde, bahçenizde vb.
aile-veli-öğrenci-öğretmen-yöneticilerimizce eğitim ile ilgili gerçekleştirdikleri etkinlik/deneyim/içerik ile ilgili çektikleri fotoğraflar yarışma kapsamındadır.
2 - KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI
Yarışma, konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel katılımcılara açıktır.
Yarışmaya katılım bedelsizdir.
Daha önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya; renkli, siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla katılım yapılabilir.
Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar ya da bir kısmı paylaşım amaçlı olarak ya da oluşturulan materyallerde Müdürlüğümüz tarafından kullanılabilecektir. Bu
nedenle başvuru formunda gönderilecek fotoğraflar; eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük basıma uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte ve en
yüksek sıkıştırma kalitesinde JPG, JPEG, PNG formatlarının birinde gönderilmelidir.
Yarışma dijital ortamdadır, baskılar kabul edilmeyecektir.
Katılım koşullarına ve şartlarına uymayan fotoğrafların başvuruları iptal edilecektir.
Her katılımcı en çok 5 eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345) ve fotoğrafın sıra numarası olarak
hazırlanmalıdır (Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg, ..., gibi).
Gönderilecek formda katılımcının 6 rakamlı rumuzu da yazılı olacaktır.
Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım online formunun bağlantısından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Yarışmaya ilk fotoğraf gönderimi 23 Mart 2020 Pazartesi 00.00 da başlayacak olup yarışma haftalık organize edilecektir. Son gönderim günü olan PAZAR
günü 23.59 tarihine kadar online olarak gönderilmelidir. Geç ulaşan eserler bir sonraki haftanın yarışmasına dâhil edilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri her türlü kazanımları geri alınır ve hukuki işlemler uygulanır.
Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
3 - KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğraflarının Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince gönderdiği
tüm fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder.Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen eserlerin kullanım hakları Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır.
4 - YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma süresi

: Haftalık

Yarışma Başlangıç Tarihi : 23 Mart 2020 00:00
Son Eser Gönderme Tarihi: Her Pazar saat 23:59
Sonuç Bildirimi

: Salı günleri (ilk 3 resim) – sakarya.meb.gov.tr adresimizden ilan edilecektir.

5- SEÇİCİ KURUL
Müdürlüğümüz tarafından en az üç kişi olmak üzere oluşturulacaktır.
Kurul kararları kesin olup, kesinlikle itiraz kabul edilmeyecektir.
6 - ÖDÜL
Sürpriz ödüller ev adreslerine gönderilecektir. İletişim bilgilerinin doğru olması katılımcıları bağlar.
8- İLETİŞİM
projelerekibi54@gmail.com
http://www.sakarya.meb.gov.tr

