“CAMLAR CAM KUMBARASINA”
AFİŞ TASARIM YARIŞMASI
YARIŞMA KURALLARI
1. Cam Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması bilincini arttırmak ve hayal gücünü geliştirmek
amacıyla “Camlar Cam Kumbarasına” başlıklı bir afiş tasarım yarışması düzenlenmektedir.
2. Bu yarışma; çevre ve kitap dostu, hayal gücü gelişmiş, özgüveni yüksek bireyler yetiştirme
hedefiyle Sakız Sardunya ile Eğlence Günlüğü ’nü yayınlayan Doğan Egmont ile geri dönüşümü
yaygınlaştırarak, çevremizin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olan Cam Yeniden Cam
adlı sosyal sorumluluk projesini yürüten Şişecam işbirliğinde düzenlenmektedir.
3. Yarışmanın Amacı: Çocukların hayal gücünü, tasarım yeteneğini, çevre ve doğal kaynakları koruma
bilincini geliştirmek, yanı sıra geri dönüşüm döngüsünün önemli bir adımı olan Cam Atıkların Cam
Kumbaralara atılmasına ilişkin farkındalık yaratmaktır.
4. Teknik: Yarışmaya gönderilecek afiş tasarımlarının tekniği olup renk ve teknik kullanımında
herhangi bir sınırlama yoktur. Elle veya bilgisayarda yapılabilir. Elle yapıldığı takdirde tarayıcıdan
(scanner) taranarak ya da anlaşılır şekilde fotoğrafı çekilerek dijital ortama aktarılarak gönderilmesi
gerekir. Afişlerde, tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan vb.) kullanılabilir. Başvuru
sayfasına yüklenen Afiş tasarımları; 150 dpi çözünürlükte, maksimum 3 MB boyutunda, JPEG, PDF
veya PNG formatında olmalıdır.
5. Başvuru: www.sakizsardunya.com sitesindeki Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak
başvuran ve Afiş tasarımını yükleyen tüm katılımcılar, yarışmacı olarak değerlendirilir. Ayrıca,
Doğan Egmont ya da Şişecam’ın düzenlediği etkinliklerde Başvuru Formu ve Afiş Tasarımını elden
teslim eden yarışmacılar da değerlendirmeye alınır. Bir kişi birden fazla sayıda tasarımla yarışmaya
katılabilir. Elden yapılan fiziksel başvuruların kaybolması durumunda Doğan Egmont ya da Şişecam
sorumlu tutulamaz ve yarışmacı herhangi bir hak iddia edemez.
6. 18 yaşından küçüklerin yarışmaya katılımlarının velileri tarafından yapılması zorunludur ve
velilerinin muvakkatiyle yarışmaya katılabilirler.
7. Afişlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış,
başkası tarafından hazırlanmamış, kısmen ya da tamamen başka bir tasarımdan kopya edilmemiş
ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Kazanım halinde tasarımın
orijinalinin de sunulması zorunludur. Dijital tasarımların A3 boyutunda renkli
çıktısı istenebilir.
8. Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 26 Eylül 2016 Pazartesi’dir. Yarışma www.sakizsardunya.com
sitesinde duyurulduğu tarihte başlar, 26 Eylül 2016 Pazartesi (Saat 23:59) tarihinde sona erer. Son
başvuru tarihinden sonra gelen tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Değerlendirme: Yarışmacıların Afiş tasarımları jüri tarafından değerlendirmeye alınır. Yarışmanın
konsepti gereği hazırlanan özgün afişlerin Cam Atıkların Cam kumbarasına atılmasına

yönelik bilinçlendirmeye uygunlukları, katkıları ve yaratıcılık kriterleri yarışmacının yaşı dikkate
alınarak yarışma jürisi tarafından değerlendirilir. Jürinin ortak kararı doğrultusunda konuyu en
iyi ifade eden ve en beğenilen afişlerin derecelendirilmesi yapılır. Jurinin seçtiği birinciye dizüstü
bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye MP3 çalar ve ilk 10 kişiye kitap ödülü verilecektir.
Jüride Doğan Egmont’tan 3 üye, Şişecam’dan 3 üye ve 1 bağımsız üye yer alır.
10. Yarışma talihlileri, Ekim 2016 tarihinde www.sakizsardunya.com internet duyurulacaktır.
11. Kazananların hediyeleri, Ekim 2016 tarihine dek, katılım formunda bildirilen teslimat adreslerine
gönderilecek ya da daha sonra belirlenecek bir tarihte İstanbul’da düzenlenen Ödül Töreninde
sahiplerine verilecektir.
12. Hediyeler, yukarıda belirtilen çerçeve içinde talep edilebilir, başkasına devredilemez, hediye
edilemez ve/veya nakde çevrilemez. Eksik ya da hatalı bildirilen adresler ve/veya adreste
bulunmama sebepleriyle iletilemeyen ödüller için Doğan Egmont sorumluluk kabul etmez.
Ödüllerin ikinci kez gönderiminde kargo ücreti kazanan kişiye ait olur. Türkiye sınırları dışına ödül
gönderim masrafları yarışmacı tarafından karşılanır.
13. Doğan Egmont, yarışmacıların paylaştıkları tasarımlardan doğabilecek herhangi bir telif hakkı ya
da yasal yükümlülüğü kabul etmemektedir.
14. Yarışmacı, işbu yarışmaya katılarak ve eser aslını Doğan Egmont’a teslim ederek bu eserdeki fikir
ve sanat eserleri kanunundan kaynaklanan (FSEK Md 21, 22, 23, 24, 25) haklarını da herhangi bir
yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın 3.kişilere devir hakkını da kapsar şekilde Doğan Egmont’a
devretmiş sayılacağını, Doğan Egmont’un ve Şişecam’ın bu eseri herhangi bir bedel ödemeksizin
istediği mecrada, tanıtımlarda, promosyonlarda, eserlerde tüm işlenmiş halleriyle birlikte her
türlü vasıta ile kullanma hakkı olacağını kabul ve beyan eder.
15. Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş. www.sakizsardunya.com adresine yapılan başvurular
sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan (İnternet alt yapısı, bağlantı sorunları vb.), ödül
kazananların açıklanmasında, katılım şart ve koşullarında olabilecek baskı ve dizgi hatalarından,
ya da web sayfasında yer alan verilerde olabilecek eksik ve yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz.
16. Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş.’nin yarışma şartlarını ve ödülleri değiştirme, yarışmayı
durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkı saklıdır.
17. Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş. ve Şişecam çalışanları ve birinci derece yakınlarının
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yarışmaya başvuran tüm yarışmacılar www.sakizsardunya.com adresinde yayınlanan yarışma
koşullarını kabul etmiş sayılır.

