Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fotoğraf Yarışması

Konu:
Eğitim Fakültemizin tanıtımı amacıyla, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Fakültemiz”
konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Katılımcılarımızdan Eğitim Fakültesi’nin iç ve dış
mekanlarını yansıtan fotoğraflar beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm fotoğrafçılara / öğrencilere açıktır.
3. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çekilmiş olması ve
fotoğrafta Eğitim Fakültesi binasının iç ve dış mekanlarının yer alması gerekmektedir.
4. Yarışmaya her fotoğrafçı her bir kategori için en fazla 3 (üç) adet renkli veya siyah-beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler
arasına da seçilebilir.
5. Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraf sahiplerinin ad ve soyadı ve iletişim bilgilerini
paylaşmaları zorunludur. Her katılımcı eserlerini jpg formatında egitimyarisma2018@gmail.com eposta adresine en geç 31.12.2018 saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderecektir. Hangi fotoğrafın hangi
kategoriye yönelik gönderildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
6. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
7. Teslim edilen fotoğrafların çekim tarihi 01.09.2017 tarihinden eski olmamalıdır.

Kategoriler:
“Fakültemiz Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak
üzere üç bölümlüdür.
1. Fakültemiz > (Örneğin: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi iç ve dış mekanlarında; laboratuvar,
kantin, bahçe, kütüphane vb. yerlerden fotoğraflar);
2. Fakültemize Bakış> (Örneğin: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin dışardan görünümüne dair
fotoğraflar);
3. Eğitim Fakültesinde Öğrenci Olmak > (Örneğin: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim
gören öğrencilere dair fotoğraflar).

Genel Koşullar:
1. Her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdikleri fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, daha önce başka
bir yarışmada ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda

kullanılmadığını profesyonel anlamda kullanılmış çalışmalardan yararlanılmadığını beyan ederler.
Çalışmanın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce başka bir yarışmaya katılmadığını ve
ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin kanıtlanması halinde eser ödül almış ise ödül geri
alınır ve bu nedenle Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi uğradığı zararı tanzim etme hakkına sahiptir.
2. Gönderilen eserler katılımcılara iade edilmeyecektir.
3. Yarışmaya katılan eserlerin; telif, kullanım ve sergileme hakkı Akdeniz Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi’ne ait olacaktır.
4. Ödül alan eserler Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web
sayfası ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan eserleri için verilen
ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu,
kabul ve taahhüt ederler.
5. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Eğitim Fakültesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve Eğitim Fakültesi’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli,
Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda
hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
6. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır. Yarışma
sonuçları http://egitim.akdeniz.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Dereceye giren katılımcılara ödülleri
tören ve sergide sunulacaktır.

Ödüller
1.lik Ödülü: 500 TL
2.lik Ödülü: 300 TL
3.lük Ödülü: 200 TL
Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi: 01.10.2018
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 31.12.2018, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 20.01.2019
Sonuç Bildirim Tarihi: 30.01.2019
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 25.02.2019

