COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ
KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUKLAR ÖDÜLLÜ SERBEST RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
(4-18 Yaş arası 3 Grup için)
AMAÇ
Madde 1- Cochlear Implant Derneğince Anadolu Üniversitesinin ilgili Fakülte ve Yüksek okullarının desteğiyle açılan bu
ödüllü resim yarışmasında, Koklear implant cihazı ile işitmesini sağlayan çocuk ve gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkartılarak
değerlendirilmesi ve koklear impalantlı çocukların işitme engelini aşamada gösterdikleri başarının kamu oyuna iletilmesi ve bu
şekildeki iyileştirici sistemler için kamu oyunun aydınlatılması amaçlanmıştır.
KONU
Madde 2- Bu resim yarışmasında konu serbesttir. Yarışmacı kullanıcılar resimlerinde kendi anlayış ve anlatım tarzlarına
uygun olarak her türlü malzemeyi, boyayı, kağıdı ve tuvali kullanabilirler. Resimler A-4, A-3 veya en fazla 35*50 ebadında
olacaktır.
YARIŞMAYA KATILACAKLAR
Madde 3- Yarışma 4-18 yaş arasındaki koklear implantlı tüm çocuklara açıktır. Kullanıcı çocuklara özel eğitim veren Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri ile Özel Eğitim Okulları öncelikli olmak üzere Ana Okullarında, Kreşlerde, İlk öğretim,
Ortaokul, Orta öğretim kurumlarında aşağıdaki yaş grup ve sınırlarına uyan her koklear implant kullanıcısı çocuk yarışmaya
katılabilecektir.
Koklear implant kullanan çocuklar katılım açısından 4-7, 7-12 ve 12-18 olmak üzere 3 yaş grubunda değerlendirecektir.
Yarışmaya gönderilecek özgün resimlerin daha önce her hangi bir yarışmaya katılmamış veya başka bir yerde kullanılmamış
olması şarttır.
YARIŞMA JÜRİSİ
Madde 4- Cochlear Implant Derneği “Koklear İmplantlı Çocuklar Ödüllü Resim Yarışması” jürisi şu üyelerden oluşur.
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YARIŞMANIN DUYURUSU-RESİMLERİN TESLİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ
Madde 5- Yarışma için bir afiş hazırlanacaktır. Duyurusu bu afişle birlikte PTT kanalı ile yapılacaktır. PTT gönderiminin yanı sıra
Dernek WEB sitesinde ve Facebookta da duyurulacaktır.
Resimler en son 15 / 08 / 2013 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okuluna (Yunus Emre
Kampüsü Eskişehir) gönderilecektir. Teslim tarihi postaya veriliş tarihi olacaktır.
Gönderilen resimler Eskişehir’de jüri tarafından değerlendirilerek; ödüllendirilecek ve sergilenecek
eserler
belirlenecektir. Yarışma neticesi yine aynı yol ile duyurulacak ayrıca yarışmacılara da bilgi verilecektir.
SERGİ ve ÖDÜL TÖRENİ
Madde 6- Yarışmaya katılan resimlerden sergilenmeye değer görülenler ile ödüllendirilenler öncelikle Eskişehir’de
sergilenecektir. Ödül töreni de yine Eskişehir’de yapılacaktır.
Resimler Dernek tarafından tespit edilecek bölge merkezlerinde ve dernek tarafından yapılacak toplantılarda ayrıca
sergilenecektir.
ÖDÜLLER
Madde 7- Resimler yaş gruplarına göre ayrı ayrı değerlendireceğinden her grup için ödüllendirilmek üzere 3 resim seçilecektir
Ödüller yaş gruplarında aynı olmak üzere ilk sıradakiler için Tablet Bilgisayardır. İkinci ve üçüncü sırada ödüllendirilecek
resimlere ise çeşitli hediyeler verilecektir. Yarışmada dernek ödülleri dışında Firmalarca veya diğer Kurumlarca da özel
ödüller verilecektir.
Ödüllerin dışında yarışmaya katılan tüm resimlerin sahiplerine birer katılım belgesi verilecektir.
RESİMLERİN KULLANIMI VE İADESİ
Madde 8- Yarışmaya katılan resimlerden sergilenmeye değer görülenler ile ödüllendirilenleri, Dernek afiş, katolog, broşür
kitap ve bunun gibi tanıtım malzemesi olarak baskı şeklinde veya görsel medyada internet gibi her türlü yayın platformlarında
kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya katılanlar bu şartları peşin olarak kabul etmiş sayılırlar. Ödüllendirilen resimler
ise derneğin olacaktır.
Sergilenen resimler sürecinden sonra sahibi tarafından istenirse ise iade edilecektir. Yarışmaya katılan diğer eserle ise
değerlendirmenin ilan edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde sahibi tarafından istenir ise adresine gönderilecektir.
Resimlerin ilk ve son gönderim sürecinde hasarlanması halinde yarışma yönetiminin sorumlu tutulamaz.
SON HÜKÜMLER
Madde 9- İşbu şartnamenin yürütümünde resimlerin değerlendirilmesinden yarışma jürisi, diğer işlerden ise Cochlear Impant
Derneği sorumludur. Yarışmanın Sekreteri Cochlear Implant Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Nurhan Kutlu’dur.
( İş bu şartname Cochlear Implant Derneği Yönetim Kurulunun 2013-04-133 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. )

