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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs pandemisi
sebebiyle evde kalan gençlerimizin ister evde ister dışarda sosyal
mesafenin korunarak yapılan spor faaliyetlerinin fotoğrafl anarak her
tür koşul ve şartlar altında sağlıklı bir şekilde spor yapılabileceğinin
gösterilmesi.
Ana tema "Gençlik, Spor ve Sosyal Mesafe"

Yarışmanın Amacı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele'nin başladığı gün olan
l9 Mayısı ülkemizin geleceği olan gençlere bayram olarak hediye
etmiştir. Bu yarışmada, gençlerimizin fotoğrafları aracılığıyla
geleceğimizin sağlıklı nesillerin elinde olduğunu göstermesi, sporun
her türlü ortamda ve her türlü koşullar altında yapılabileceğine dikkat
çekilip sporun hayatımızdaki önemine vurgu yapılması, korona
virüs salgının hayatımıza olan etkilerinin azaltılması ve sosyal
mesafenin önemine dikkat çekilmesi ve bu konuda duyarlılık
o luşturulması amaç lanmaktadır.

l uru Fotoğraf Yarışması
Hedef Kitle Almanya'da yaşayan

grubu gençlerimiz.
13-15 yaş grubu, |6-|9 yaş grubu ve20-25 yaş

Yarışma Takvimi Son Katılım Tarihi: l9 Mayıs 2020
Fotoğrafl arın Değerlendirilmesi : 23 -3 0 May ıs 2020
Sonuçların Açıklanması : l 0 Haziran 2020

Katılım Şartları "Gençlik, spor ve sosyal mesafe" konulu Fotoğraf
Yarışması'nın son katılım tarihine kadar maksimum 3 adet
fotoğraf gönderebilirler.
Gönderilen fotoğraflar max. 4 MB büyüklüğünden olmalı ve
küçültülmeden (pg olarak) gönderilmelidir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar online gönderilecek olup
dereceye girenlerin fotoğraflarını 30X45 boyutunda tab
ettirilerek Ataşeliğimize ulaştırmaları istenecek olup istenen
tarihte teslim edilmediğinde ödül ve derece bir sonraki
yarışmacıya aktarılacaktır.
Fotoğraflar organizasyon sonunda gerçekleştirilmesi
planlanan sergilere, katılımcının adı soyadı belirtilerek dahil
edilecektir.
Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı
olan, cinselliği ön plana çıkaran, özgün olmayan,
kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi içeren fotoğraflar
yarışma dışı kalır.
Kopyalanmış fotoğrafların tüm sorumluluğu katılımcıya ait
olup katılım başvuru belgesinde bunu taahhüt etmiş olacaktır.



7. Yarışma süresince katılımcıların isimleri veya kim
olduklarını belirtecek herhangi bir işaret fotoğrafin üzerinde
veya çerçevesinde yer a|amaz. Eğer böyle bir işaret veya
katılımcının ismi görünüyorsa o fotoğraf diskalifiye edilir ve
j tlrinin karşısına çıkarılmaz.
Yarışmaya fotoğraf gönderen kurum, öğrenci ve velisi
yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartnameye
uymayan fotoğrafl ar değerlendirm ey e alınmaz.
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Odüller 13-15 yaş grubu için
Birinci : Tolino page
İkinci : AbergBest 2l Megapixel Kamera
Üçüncü : Stereo Kulaklık

16-19 Yaş grubu için:
Birinci : Sualtı Kamerası 2.7K
İkinci : Video Kamera GDV5250
Üçüncü : Sony MDR-ZX3l0W Kulaklık

20-25 yaş grubu için
Birinci : Canon powershot SX620
İkinci : Sony DSC-W8lO Camera
Üçüncü : OneOdio Bluetooth Kulaklık


