TİMAŞ ÇOCUK RESİM YARIŞMASI
“BENİM ZÜRAFAM ……..”
BAŞVURU REHBERİ VE ESASLAR
KONU

Timaş Çocuk Yayınları'ndan çıkan "Benim Zürafam Uçabilir" adlı kitabı içerir bir yarışmadır.
Kitabın sonunda yer alan boş sayfaya katılımcılar kendi yorumladıkları zürafa çizimleriyle
"Benim Zürafam...." diyeceklerdir.

AMAÇ
6-10 yaş arasında düzenlenmesi plan yarışmanın konusu "Benim Zürafam …...."dır. Katılımcılar kendi zürafalarını yorumlayacaklardır.

Katılımcılar yarışmanın konusu olan, "Benim Zürafam ....." kısmını kendileri, hayal güçleri ve
yorumlamalarına göre dolduracaklardır. İster gezdirin ister uyutun ister astronot yapın. Hayallerinizi özgür bırakın. Bakın o zaman ortaya neler neler çıkacak.

KAPSAM
Timaş Çocuk Yayınları'nın düzenlediği "Benim Zürafam …....." yarışmasının katılım şartlarını, sahiplerine verilecek ödülleri ve gerekli tarihleri kapsar.

KATEGORİLER
6-10 yaş resim çizmeyi seven, kalem tutabilenn herkes.

KATILIM ŞARTLARI

•

Yarışmanın konusu “Benim Zürafam…” olacaktır. Yarışmacılar hayal ettikleri zürafayı, diledikleri şekillerde çizecek ve istediği renklere boyayacaklar. En özgün
çizimler, jüri tarafından belirlenecektir.

•

6-10 yaş arası her çocuk yarışmaya katılabilir. (1 Kasım 2015 - 1 Ocak 2011)

•

Katılımcılar yarışmaya tek bir resimle katılabilir. Bu resim, kitabın son sayfasındaki
“Buraya Sen de Zürafa Çiz” alanına çizilmelidir. Kitabın son sayfası dışındaki sayfalara yapılan çizimler yarışmaya dahil edilmeyecektir

•

Katılacak eserlerde kullanılacak teknik serbesttir. İlgili çalışmayı inceleyen jüri katılımcıların farklı çizimlerini görmek isteyebilir.

•

Çalışmalar yalnızca aşağıdaki form doldurulup yüklendiği zaman kabul edilecektir. Jpeg, png, tiff gibi uzantılardaki dosyalar sisteme yüklenebilir.

•

Yarışmanın sergisi Timaş Çocuk tarafından online olarak yapılacaktır. Jüri tarafından seçilen görseller çıktı olarak katılımcının adıyla beraber Timaş Yayınları Grubu
merkez binasında sergilenecek. Timaş Yayınları, gelen resimleri yarışma sonrası
fiziki sergide ve online sergide, her bir eseri çizer ve resim hikâyesiyle yayımlama
hakkına sahiptir.

•

Yarışma yurt içi ve yurt dışı katılımına açıktır.

•

Yarışmaya katılacak eserlerde serbest teknik ve zemin kullanılabilir.

•

Her yarışmacı bir eser ile katılım sağlayabilir.

•

18 yaşını doldurmayan katılımcıların yarışmaya başvurabilmesi için “Veli Muvafakatnamesi” gerekmektedir.

•

Yarışmacıların tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri gereklidir. Alıntı
eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

•

Yarışmacılar, öncelikle www.benimzurfam.com adresindeki başvuru katılım formunu doldurmalıdır.

•

Kayıt tamamlandığında katılımcılara “Başvurunuz alındı.” şeklinde bir ekran bildirimi gelecektir.

•

Katılımcı, başvuru yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

•

Başvuruda yazılacak bilgilerden ve istenen belgelerden bir ya da birkaçının eksik
/ yanlış olması elenme nedenidir. Katılımcılar önce şartnamede istenilenleri

eksiksiz tamamlamak durumundadır. Sistem, belirtilen tarih ve saatte kapatılacak
olup yaşanacak gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI
Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla
umuma iletim mali hakları tüm kategorilerdeki eserler için süresiz olarak tüm kullanım hakları Timaş Yayınları’na ait olacaktır.

Timaş Yayınları bu haklar çerçevesinde eseri, tüm kullanım haklarını süresiz olarak, Türkiye
içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam, her türlü
mecra, her türlü materyal içeriğinde (grafik, tasarım, video, görsel ve basılı malzemeler, hediyelik eşya, obje üzerine tasarım vb.) eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (resim ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise,
eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Timaş Yayınları tarafından kitap olarak basılabilecektir.

Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen
ödüllerin aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler
için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam
altında olursa olsun Timaş Yayınları’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını, üzerindeki
resimle birlikte tuval, çerçeve gibi resim malzemelerinin de Timaş Yayınları sahipliğine geçtiğini kabul eder. Timaş Yayınları gönderilen bütün resimleri, malzemeleriyle birlikte orijinal
halini Timaş Yayınları merkezinde, online sergileme alanlarında, kendi belirleyeceği salonlarda, yurtiçi ve yurt dışı tüm sergi salonlarında sergileyebilir. Ayrıca Timaş Yayınları; ödül
ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda kullanabilir,
dilerse satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul
etmektedir.

Timaş Yayınları eserlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi
bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

Gönderilen resimlerin tamamı yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır. Başkasına ait resimlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen resmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Şehir dışından yapılan başvurularda eserler sahiplerine gönderilirken karşı ödemeli gönderilecektir. Düzenleme Kurulu, eser ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan
sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Timaş Yayınları hiçbir
şekilde sorumluluk kabul etmez.

Yarışma sonuçları www.benimzurfam.com adresinde ve Timaş Çocuk sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı
bulunan eserler ücretsiz sergilenebilecektir.

Şartnamede belirtilen ödüller, kazanan yarışmacının okul adresine, Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin bu adresleri eksiksiz olarak (Mahalle, sokak, cadde,
numara, ilçe/il bilgileri) göndermesi gerekir. Danışma Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödüller, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi
bir talebi olamaz.

Ödül kazanan tüm eserlerin telif hakları, birlikte Timaş Yayınları’nın olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
“Benim Zürafam ……” Adlı Resim Yarışması;
Eserlerin Yüklenme Tarihi:
14 Şubat 2022 – 1 Nisan 2022
Sonuçların İlan Tarihi: 18 Nisan 2022
Sergileme ve Ödül Töreni Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
“Benim Zürafam ……” Adlı Resim Yarışması için;
Ayşegül Dede
Hüseyin Sönmezay
Mert Arık
Metin Özdamarlar

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: Okul kütüphanesine 5 bin TL değerinde kitap
İkincilik Ödülü: Okul kütüphanesine 3 bin TL değerinde kitap
Üçüncülük Ödülü: Okul kütüphanesine 2 bin TL değerinde kitap

Kazanan yarışmacılara ayrıca plaket verilecektir.

PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme ve puanlama 4 ana kıstas üzerinden gerçekleştirilecektir.
1.

Konuya Yaklaşım 25 puan

2.

Kompozisyon 25 puan

3.

Renk Düzeni 25 puan

4.

Üretkenlik 25 puan

GENEL KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılması
yasaktır. Jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci derece akrabalarının gönderdikleri eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, resim yapmaya meraklı, çocuk kategorisinde 6-10 yaş aralığındaki herkese açıktır.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği belgelerin/eserlerin tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan kişilere, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer
yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

İdarenin onayladığı eserlerle ilgili belediyenin düzenlediği bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği resimlerin gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Düzenleyici kurul ve seçici
kurul elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, problemin çözümüne yönelik iş birliğine
girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile ilgili düzenleyici kurul tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan eserlerin orijinallerini sergileme süresi boyunca galeride tutacaktır.
Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları,
program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

Yarışma sonuçları Timaş Yayınları’nın www.benimzurfam.com adresinde ve Timaş Çocuk
Yayınları’nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla
bildirilecektir.

Madde 15 –BAŞVURU ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Timaş Basım Tic. Ve San. A.Ş.
Telefon: 0 212 511 24 24

Yetkili Kişi

: Yalçın Yaman

Telefon: 0 212 5112424/1283

E-Posta

: kitap@timascocuk.com

Eser Teslim Adresi: www.benimzurafamucabilir.com web sayfası

DİĞER HUSUSLAR
Timaş Yayınları, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb.
her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

Timaş Yayınları, yarışmaya gönderilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken
tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda Timaş Yayınları Resim Yarışması Jüri üyelerinin kararı geçerlidir.

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

