Kültür ve Sanat Komsyonu

2. İSTANBUL FOTOĞRAF YARIŞMASI:
KORONA GÜNLERİNDE UMUT
1. YARIŞMANIN AMACI

Kurumsal kmlğmz sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de
pekştrmek çn Güzel İstanbul’un smgelern fotoğraflayan, fotoğraf
gönüllülern buluşturan br platform oluşturmayı hedeflemekteyz.
2. YARIŞMANIN KONUSU “GÜZEL İSTANBUL”

İstanbul dennce lk akla gelen ve İstanbul’un smges deneblecek
Üsküdar’dak “Kız Kules”, Beşktaş’tak “Ortaköy Cams ve Boğaz
Köprüsü”, Beyoğlu’ndak “Galata Kules” fotoğrafları gb, her lçenn
güzellğn ön plana çıkartıp smges olablecek ntelktek tarh, doğa,
nsan, hayvan gb her konudak fotoğrafı beklyoruz.
3. YARIŞMA KATEGORİSİ

Yarışma “Güzel İstanbul’un smgeler” teması le renkl yapılacaktır.
4. KATILIM KOŞULLARI

4.1. Yarışma, amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı herkese
açıktır.
4.2. Düzenleme kurulu, seçc kurul ve jür üyeler brnc dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
4.3. Yarışmaya katılım ücretszdr.

4.4. Yarışmacılar en fazla 2 (k) fotoğraf le katılablrler.

4.5. Gönderlen fotoğraflar, en fazla 300 dp çözünürlükte, uzun kenar
maksmum 3800 pksel, maksmum dosya boyutu 5 MB olan br jpg /
jpeg formatında olmalıdır.
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4.6. Yarışmacılar, manpülasyon (orjnal fotoğrafın bütünlüğünü
bozan ve herhang br obje ekleme çıkartma şlem) harç geleneksel
veya modern her türlü fotografk teknğ özgürce kullanablrler.
Manpülasyon çeren çalışmalar değerlendrmeye alınmayacaktır.
Yarışmacılar jür tarafından stendğnde fotoğrafın ham haln
göndermek sorumluluğundadır.

4.7. Geleneksel Fotoğraf (Tradtonal Photo), mnmal düzeltmelerle
orgnal görüntünün çerğ ve mekânın gerçeklğ değştrlmeyen,
doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama (croppng) dışında orgnal
fotoğraf üzernde düzenleme, değştrme, ekleme ve çıkarmalar
kesnlkle yapılamaz.
4.8. Fotoğraf üzernde sm, çerçeve ve paspartu olmamalıdır.

4.9. Katılımcılar fotoğraflarını foto@chpstanbul.org.tr adresne
e-mal le göndererek yarışmaya katılableceklerdr.
4.10. foto@chpstanbul.org.tr adresne fotoğraf gönderen her
yarışmacı, yarışma şartnamesn onaylamış ve kabul etmş sayılır.

4.11. İnternet üzernden yarışmaya gönderlen fotoğraflarda
sstemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halnde
www.chpstanbul.org.tr adresnden letşme geçlerek blg verlmes
halnde yardım edlecektr.
4.12. Yarışma sonuçları www.chpstanbul.org.tr nternet stelernde
duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta le bldrlecektr.

4.13. Katılımcı, yarışmaya gönderdğ fotoğraflarla lgl olarak
herhang br yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4.14. Katılımcı, yarışmaya gönderdğ esern tümüyle kendsne at
olduğunu ve fotoğrafta görülen kş ve kurumlardan gereken tüm
znlernn alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
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4.15. Fotoğraf gönderenler bu konuda gereken znlern kendler
tarafından alınmış olduğunu, doğablecek anlaşmazlıklarda tüm
sorumluluğun kendlerne at olduğunu beyan ve taahhüt
etmektedrler.
Bu konuda oluşablecek anlaşmazlıklarda CHP İstanbul İl Başkanlığı
sorumlu olmayacaktır.
4.16. Yarışmayı düzenleyen kurul tek taraflı olarak yarışmayı her
aşamada ptal etme hakkı olup yarışmacıların hç br talepler olamaz.

4.17. Derece alan eserlern kullanım hakları CHP İstanbul İl
Başkanlığı’na at olacaktır. Derece alan fotoğraflar, derece veren CHP
İstanbul İl Başkanlığı tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal
sorumluluk projelernde fotoğrafçının sm belrtlerek kullanılablr.
Katılımcılar bu şeklde kullanılan fotoğrafları çn verlen dereceden
başka herhang br telf hakkı ya da madd manev talepler
sürmeyeceklern şmdden kabul ederler.

4.18. Yarışmanın kurallarına göre, yarışmacı; eserlern çoğaltılması,
basılı veya djtal kataloğa grmesne zn verlr. Bu konuda telf hakkı
le lgl kurallara uyulmalıdır. CHP İstanbul İl Başkanlığı fotoğrafların
başka amaçlar çn kullanılmasına hçbr koşul altında zn vermez.
4.19. Yarışmaya gönderdğ fotoğraf üzernde, eser kendsne at
olmadığı halde kendsnnmş gb göstermeye ve değerlendrme
kurulunu yanıltmaya yönelk her türlü müdahale ve değşklğ yapan
katılımcı kural hlal yapmış sayılır. Derece ptal edlr. Bu durum dğer
katılımcılara ekstra br hak tanımaz.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarh 25 Temmuz 2022
Son Fotoğraf Yükleme Tarh 20 Kasım 2022
Sonuçlar ve ödül tören tarh Aralık 2022’de açıklanacaktır.
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6. JÜRİ
6.1. Alberto Gudo / Fotoğraf Sanatçısı
6.2. Dlan Bozyel / Fotoğraf Sanatçısı
6.3. Av. Dlek Uyar / Fotoğrafçı
6.4. Prof. Dr. Güler Ertan / Fotoğraf Sanatçısı - Yazar
6.5. Hlal Saral / Yönetmen

7. ÖDÜLLENDİRME
1. ödülü 5.000 TL
2. ödülü 3.000 TL
3. ödülü 2.000 TL
İki kişiye ilave mansiyon ödülü verilecektir.

