YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TÜRK FILM GÜNLERI
1. KARTPOSTAL YARIŞMA
YARATICILIĞINIZI KIŞKIRTIYORUZ!
Yaratıcılığı kışkırtmanın en iyi yollarından biri, iyi bir film izlemektir. SinemaTürk Filmzentrum e.V. olarak otuz yıldır Münihli sinemaseverlerin yaratıcılığını
kışkırtıyoruz. Şimdi sıra sizde!
Tasarımcılar, tasarıma gönül verenler, öğrenciler, 30. yılımız sebebiyle bir
kartpostal yarışması düzenliyor ve tasarımlarınızı bekliyoruz.
YARIŞMAYA BAŞVURU KOŞULLARI
Katılımcılar eserlerini en geç 12.12.2018 tarihine kadar teslim etmek
zorundadırlar. Bu tarihten sonra gönderilecek tasarımlar yarışmaya kabul edilmez.
Eserlerin teslim adresi: wettbewerb@sinematuerk-muenchen.de
Başvuruların tamamlanabilmesi için Başvuru/Kayıt Formu‘nun doldurulması gerekmektedir. Söz konusu form, tuerkischefilmtage.de adresinden indirilebilir.
Eserler, pdf, jpg, tiff (RGB) ya da photoshop formatlarında ve A6 boyutunda
(111x155mm) teslim edilebilir.
En düşük çözünürlük 300 dpi olmalıdır.
Eserin üzerine 30. Münih Türk Film Günleri‘nin logosu ve festival bilgileri (yer, tarih)
yerleştirilmiş olmalıdır.
ÖNEMLİ!
Katılımcılar, gönderdikleri eserlerde kullandıkları hiçbir fikir, yazı, resim, fotoğraf,
vb’nin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini ve amaçladıkları kullanım için
üçüncü şahısların haklarının elde edildiğini garanti ederler. SinemaTürk Filmzentrum e.V., ilgili hakların mevcut olup olmadığı konusunda şüphe bulunan başvuruları
yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar.
Katılımcılar, gönderdikleri eserlerin tüm kullanım haklarının, beş yıl süreyle SinemaTürk Filmzentrum e.V.‘de olduğunu kabul ederler. Bu süre zarfında, eserlerini hangi
sebeple olursa olsun, kullanmak istediklerinde, SinemaTürk Filmzentrum e.V.‘nin
iznini almak zorundadırlar.
18 YAŞ ALTI KATILIMLAR
Katılımcı 18 yaşın altındaysa, yasal vasi, şartları imzasıyla teyit etmelidir.
KAZANANLARIN SEÇİMİ
Yarışmanın kazananı, eserleri özgünlük, kompozisyon ve görsel etkilerine göre
değerlendirecek bir jüri tarafından seçilecektir.
Gönderilen eserler arasından, aynı jürinin yapacağı bir ön seçimden sonra, seçilen
eserler, Sinema-Türk Filmzentrum e.V.’nin Facebook hesabında oylamaya açılacak
ve en çok beğeniyi toplayan eser “İzleyici Ödülü”ne layık görülecektir.
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YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TÜRK FILM GÜNLERI
1. KARTPOSTAL YARIŞMA
Sinema- Türk Filmzentrum e.V. olarak kendimizi, uluslar üstü, özgürlükçü,
bağımsız ve kapsayıcı bir toplumun temsilcileri olarak görüyoruz. Bu nedenle,
gönderilecek eserlerde Türk veya Alman-Türk kültürü hakkında önyargılar ve
klişeler bulunmamalı; eserler, milliyetçilik, şiddet, din, cinsiyet ve politika gibi
konular içermemelidir.

SEÇİM KRİTERLERİ
1. Özgünlük
2. Teknik
Katılımcılar eserlerinde diledikleri tekniği kullanabilirler. (Örneğin, fotoğraf, kolaj,
resim ve çizim teknikleri)
3. Kullanışlılık
Kartpostal tasarımı, 30. Münih Türk Film Günleri‘nin logosunu içermelidir.
Bunun için gerekli görsel tuerkischefilmtage.de adresinden indirilebilir.

KAZANAN
Kazanan eser ve eser sahibi, e-maille bilgilendirilecek ve sosyal medya kanalları
üzerinden duyurulacaktır.

ÖDÜL
JÜRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
• 250 € (ikiyüzelli Euro) para ödülü,
• 30. Münih Türk Film Günleri açılış ve ödül töreni için davetiye,
• Festival boyunca tüm film gösterimlerine ücretsiz giriş,
• Kazanan kartpostalın basılarak tüm Münih’te dağıtılması.
İZLEYİCİ ÖDÜLÜ:
• 30. Münih Türk Film Günleri açılış ve ödül töreni için davetiye,
• Festival boyunca tüm film gösterimlerine ücretsiz giriş,
• Kazanan kartpostalın basılarak tüm Münih’te dağıtılması.
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Kayıt/Başvuru Formu

TÜRK FILM GÜNLERI
1. KARTPOSTAL YARIŞMA

İsim, Soyisim

Doğum Tarihi

Erkek

Kadın

Adres

Gönderilen eserle ilgili kısa açıklama

Türk Film Günleri 2019 kartpostal yarışmasına katılım şartlarını ve gönderdiğim
eserin SinemaTürk e.V.‘nin sosyal medya kanallarında yayınlanabileceğini kabul
ediyorum.

TARİH, İMZA

ÖNEMLI NOT: Katılımcı 18 yaşın altında ise, formu yasal vasi imzalamak
zorundadır.
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