
7. FETHİYE ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ 
     KANDİYE FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 
 
             7. Fethiye Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri kapsamında yapılan Kandiye Fotoğraf 
Yarışması. 

Konu:

 

 Yarışma her yıl değişik bir tema çerçevesinde yapılır. Bu yılın konusu 
“.....................” olarak belirlenmiştir.  

            Amaç:

             

 Gençlerimizi ve çocuklarımızı görsel sanatlarla buluşturmak, sanatsal 
faaliyetlerin içinde yer almalarını teşvik etmek, sosyal cesaretlerinin gelişmesine katkıda 
bulunmaktır. 

            Katılım şartı:

            Yarışma Fethiye İlçesi dahilindeki resmi – özel (5-8) ortaokulları öğrencilerine açıktır. 
            Her öğrenci 2 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. 

 Yarışmaya sadece 11. NİSAN:2014 tarihinde “...........”ında, Fethiye 
ortaokulları öğrencilerinin çektiği fotoğraflar katılabilir. 

            Fotoğrafların teslimi:

Yarışmaya katılacak fotoğraflar aynı gün 11. NİSAN:2014 tarihinde, bilgisayar 
ortamında 6. Fethiye Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri Komitesi’nin Paspatur 
Çarşısında kuracağı irtibat noktasına 12.00 – 15.00 saatleri arasında teslim edilecektir.  

 Yarışmaya sadece 11. NİSAN:2014 tarihinde Paspatur Çarşısında 
Fethiye ortaokulları öğrencilerinin çektiği fotoğraflar katılabilir. 

Fotoğraflar kâğıda basılmayacak, fotoğraf makinesinden bilgisayara aktarılarak, teslim 
edilecektir. 
Katılımcı okulların rehber öğretmenleri okulundan kaç öğrencinin yarışmaya katılacağını 
Fercan Akçin'e bir hafta önce bildireceklerdir. 
 
            Ödül töreni ve yeri:

             

 Dereceye giren eserler 7. Fethiye Uluslararası Kültür ve Sanat 
Günleri Komitesi tarafından ödüllendirilecektir. Ödül töreni 8 Mayıs 2014 tarihinde saat 
15.30 Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde açık alanda yapılacaktır. 

            Jüri:

 

 Yarışmaya katılan eserler 7. Fethiye Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri 
Komitesi’nin belirleyeceği jüri tarafından değerlendirilecektir. 

            Telif Hakkı:

Yarışmaya katılan öğrenciler fotoğrafı çekilen kişi veya kişilerin fotoğraflarının 
yayınlanacağını bildirmekle yükümlüdürler. Sözlü veya yazılı izin almak yarışmaya katılan 
öğrencilere aittir.  

 Yarışmaya katılmakla, yarışma katılan tüm eserler Fethiye Uluslararası 
Kültür ve Sanat Günleri Komitesi eserlerin tüm telif haklarını devretmiş sayılırlar. Ayrıca;  
Fethiye Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri Komitesi ödül alan veya sergilemeye değer 
bulunan eserleri, diğer etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, broşür vs gibi her türlü 
tanıtım malzemelerinde kullanmaya ve yayınlamaya herhangi bedel ödemeksizin sahip 
olacaktır.  

 
            Diğer konular:

 

 Yarışmaya katılan eserler iade edilmez. Yarışmaya katılan öğrenciler 
yarışma şartlarını ve Juri kararlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.  

              
İletişim:  Fercan Akçin gsm: 0505 6842382 email: fercan48@hotmail.com 
 

            www.fethiyefestival.com 
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