ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI OKULLARI
FOTOĞRAF YARIŞMASI (11-18 YAŞ)
Günümüzde kentleşmenin de etkisiyle insanoğlu doğal olandan hızla uzaklaşmaktadır. Bunun sonucunda
da özellikle yeni nesillerde doğal çevre ve doğal olmayan çevre ayrımı yapılamamaktadır. Aynı zamanda kötü
bir doğa ile temiz bir çevre arasındaki farkın yeterince kavranamadığı görülmektedir.
Düzenlenecek fotoğraf yarışması ile gençlerin biraz da olsa çevrelerine yönelik farkındalığını artırmak
amaçlanmaktadır. Her okul en fazla 3 fotoğraf ile katılabileceği bu yarışmada, her öğrenci en fazla bir fotoğraf
ile katılabilecektir.
Öğrenciler doğada gördükleri ya da gözlemledikleri tarım, şehircilik, kıyı kullanımı, enerji, atık, su ve iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri (Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 11., 12. ve 13. başlıklar) vb. konularından birinin çevre ile ilişkisini anlatan bir uygulamayı fotoğraflamaları beklenmektedir.
Yollanan fotoğrafın bir başlığı olmalıdır ve hikâyesini anlatan, 140 kelimeyi geçmeyecek bir fotoğraf alt
yazısı içermelidir. .
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ÖDÜLLER
Birinci- Crystal Otelleri, 5 gün,
4 gece konaklama
İkinci- Paloma Pasha Otel, 4 gün,
3 gece konaklama
Üçüncü- Işıl Club Bodrum Otel, 3 gün,
2 gece konaklama

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı, Çevrenin Genç Sözcüleri Programı,
Fotoğraf Ödülü Sahibi Antalya Anadolu Lisesi, Engin Günel.
“The mysterious journey of waste”

SEÇİCİ KURUL
1. Ömer GEMİCİ Fotoğraf Sanatçısı, Emekli Öğretim Üyesi
2. Hüseyin Sarı Fotoğraf Sanatçısı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
3. Murat Yiğitol Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Genel Müdürü
4. Çelik Tarımcı TÜRÇEV, ÇGS Program Koordinatörü, Emekli Öğretim Üyesi
5. Belirlenecek
Sponsor olan Otellerden yetkililer.

KURALLAR:
1. Katılım ücretsizdir.
2. Yarışma bireyseldir ve Çevrenin Genç Sözcüleri okullarındaki 11-18 yaş tüm öğrencilere açıktır.
3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu ve katılım koşullarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
4. Her Okul yarışmaya en fazla 3 (üç) adet fotoğraf ile katılabilir. Gönderilen eserlerin özgün olması, daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekir.
5. Yollanan fotoğrafın bir başlığı olmalı ve hikâyesini anlatan, 140 kelimeyi geçmeyecek bir fotoğraf alt yazısı içermelidir.
6. Alt yazısı fotoğrafın hikayesini anlatmalıdır.
7. Fotoğraflar dijital olarak .jpg veya .png formatında 150-300 dpi dan az olmamak koşuluyla, cevreningencsozculeri@turcev.org.tr adresine, çalışma
künyesiyle birlikte, wetransfer yoluyla iletilmelidir. Çalışma künyesi için TIKLAYINIZ.
8. Başka yollarla (posta, cd) gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
9. Eserlerde ışık gölge müdahalesi dışında dijital müdahale olmayacaktır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılanlar değerlendirme
dışında tutulur.
10.Katılımcı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfına yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve
taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılması durumunda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
11.Yarışma sonucunda, seçici kurul bir fotoğrafı herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, anılan bu fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, yapılan herhangi bir yarışmada ödül veya sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda hakkında kural ihlali işlemi uygulanır; alınan
ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
12.Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
13.Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler yarışma sonunda sergilenebilecektir. Yarışma sonunda ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler
katalog olarak da basılabilecektir.
14.Katılımcılara sergi ve katalog için ayrıca telif ödenmeyecektir.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
1. Başvurular, e-posta cevreningencsozculeri@turcev.org.tr adresine wetransfer (www.wetransfer.com) ile gönderilmelidir. Kargo, elden teslim vb. kabul edilmeyecektir.
2. Yollanacak fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
3. Çalışmalarınızı yollarken Linkteki "çalışmanın künyesi" belgesini de doldurup yollamanız gerekmektedir .
4. Çalışmanın künyesi ve çalışma hazırlarken yararlanacağınız kaynakça için www.turcev.org.tr adresinden, Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, Kaynakça bölümünü ayrıntılı inceleyiniz.

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ
İLETİŞİM :
Telefon: 0 (312) 222 12 90-99
Gsm: 0530 555 3594
Faks: 0 (312) 222 11 42
E-posta: cevreningencsozculeri@turcev.org.tr

