MEB BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
SIRA
NO
1
2
3

YARIŞMA

AÇIKLAMA

YARIŞMAYI
DÜZENLEYEN
YARIŞMANIN
ADI
YARIŞMANIN
KONUSU

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Korona Günlerinde Yaşam

1-Konu:“Hayat Eve Sığar”
Bolu’da eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.
Amaç:Koronavirüs salgınınınyaşamı,hayatı etkilediği bir dönemde,
evde kaldığımız günlerde sevdiğimiz insanlarla,ailemizle birarada
kalmanın güzelliklerini ve risklerini farketmek,sorumluluklarımızın
farkına varıp üstümüze düşeni yapmanın verdiği gururu fotoğraflarla
anlatmak.
2-Konu:“Penceremden Bakış”
Bolu’da eğitim gören lise öğrencileri katılabilir.
Amaç:Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken evde
kalmamız bir mecburiyettir. Yaşamımızın olumsuz etkilendiği bu
dönemde ülkece birlik ve beraberlik içinde sorumluluklarımızı yerine
getirirken, dışarıda oluşan değişiklikleri, doğanın değerini, evden
çektiğimiz fotoğraflarla anlatmak.
3-Konu:“Korona Sürecinde Öğretmen Objektifinden Bolu”
Bolu’da görev yapan öğretmenler katılabilir.
Amaç:Bolu’da koronavirüs süreci kapsamında fiziki ve sosyal açıdan
yaşanan değişiklikleri öğretmen gözüyle fotoğraflayarak,farkındalık
oluşturmak.

4

YARIŞMANIN
AMACI

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından,koronavirüsle mücadele
ettiğimiz bu zor günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi motive
etmek; süreci verimli, eğlenceli hale getirerekyaşamın,sağlığın ve
doğanın önemini kavratmak; kişisel gelişimlere katkıda bulunmak ve
fotoğraf sanatını sevdirmek.

5

TÜRÜ

Fotoğraf Yarışması

6

HEDEF
KİTLESİ

Bolu İl genelinde resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul,lise öğrencileri
ileBolu ilinde görev yapan öğretmenler yarışmaya katılabilir.

7

YARIŞMA
TAKVİMİ

Yarışmanın başlangıç tarihi 27/04/2020
Yarışmanın bitiş tarihi 10/05/2020
Sonuçlar, 18/05/2020 tarihinde müdürlüğümüzün web sitesinden ve
sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

8

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

Fotoğraflar,boluarge@gmail.com e-mail adresine gönderilecektir.

9

ÖDÜLLER

Ödüller İlkokul-Ortaokul Kategorisi, Lise Kategorisi ve Öğretmen
Kategorisi olmak üzere 3 ayrı grupta verilecektir.
Birinci : 1 adet çeyrek altın
İkinci : 1 adet gram altın
Üçüncü: 1 adet 0.5 gram altın

10

KATILIM
ŞARTLARI

 27 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında http://bolu.meb.gov.tr
adresinde yayınlanan online form aracılığı ile yapılacaktır.
 Her katılımcı yarışmaya renkli, özgün 1 (bir) fotoğrafla katılabilir.
 Yarışmaya gönderilen eserler mail yoluyla,en az 150
dpiçözünürlükte ve dosya boyutu en az 2 Mb olacak
şekildejpg/jpeg
formatında
kayıtlı
olarak
boluarge@gmail.comadresine
gönderilmelidir.
Fotoğraf
gönderilirken fotoğrafın kime ait olduğu adı soyadı, okulu, görevi
belirtilmelidir. Fotoğrafçı öğretmen ise branşını da yazmalıdır.
Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 Mailde katılımcı adı,soyadı, okulu, kendisininya da velisinin cep
telefonu ve mail adresini ( kişinin açık rızası alınarak ) yazacaktır.
 Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
 Photoshop ile müdahale renk,kontrast,doygunluk ayarlamak,ölçü
ve çözünürlük düzenlemesi yapmak,toz temizliği yapmak ile
sınırlıdır.İki fotoğrafı birleştirerek tek bir fotoğraf haline
getirmek,kolajyapmak yasaktır.
 Fotoğraflar güncel olmak zorundadır. Fotoğraflar, 15 Mart 202010 Mayıs 2020 tarihleri arasında çekilmiş olmalıdır.
 Fotoğraf makinesi ya da telefonla çekim yapılabilir.
 Şartnameye
uymayan
fotoğraflar
değerlendirmeye
alınmayacaktır.
 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış veya sergilenmiş
eserler yarışmaya katılamayacaktır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait
olduğunu, fotoğraflarda yer alan ve telif konusu oluşturulabilecek
konularda gerekli tüm izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte
kabul ve beyan eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
 Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iade edilmeyecektir.

