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BAĞIMLILIK (SİGARA, ALKOL, İNTERNET, UYUŞTURUCU VE KUMAR)
KONULU YARIŞMA ŞARTNAMESİ (2014-2015 Öğretim Yılı)
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BİRİM
YARIŞMANIN
ADI
YARIŞMANIN
KONUSU

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek

BAĞIMLILIK
Sigara, Alkol, İnternet, Uyuşturucu ve Kumar bağımlılığının zararları:
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir
YARIŞMANIN şekilde yetişmelerini sağlamak, sigara, alkol, uyuşturucu ve internet
bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak, Yeşilay Cemiyeti’nin
AMACI
faaliyetleri hakkında bilgi sahibi yapmak.
ÖYKÜ, AFİŞ, RESİM, KOMPOZİSYON, SLOGAN, KARİKATÜR
TÜRÜ
Öykü Yarışması: Resmi-özel liseler
Afiş Yarışması : Resmi-özel liseler
HEDEF
Resim Yarışması: Resmi-özel ilkokullar
KİTLE
Kompozisyon Yarışması: Resmi- özel ortaokullar
Slogan Yarışması: Resmi-özel ortaokullar
Karikatür: Resmi-özel liseler
03 Kasım 2014: Yarışmanın okullara duyurulması.
01 Aralık 2014: Okullardaki başvuruların okul müdürlükleri tarafından
değerlendirilmesi ve okulu temsilen her dalda birer eserin seçilmesi.
Okulu temsil etmek üzere her daldan birinci seçilen eserlerin İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne gönderilmesi.
31 Aralık 2014 Okullardan gelen eserler arasından il dereceleri seçilir ve
YARIŞMA
ilan edilir.
TAKVİMİ
07 Ocak 2015 : Ödül töreni gerçekleştirilir, ödüller takdim edilir.
Okullardan gelen eserler arasından il çapında her daldan birinci, ikinci ve
üçüncüleri seçerek ödüllendirecektir. Ödüller il çapında verilecektir.
Kısacası her kategori için ayrı ayrı ilin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü
seçilecektir.
Ödül Töreni: Yer ve saat bilgisi ayrıca ilan edilecektir.
İl’deki resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenci olmak.
Açıklama: Dereceye girsin girmesin yarışmaya katılan hiçbir eser iade
edilmeyecek; yarışmacılar, eserleri üzerinde hak talep edemeyeceklerdir.
Teslim tarihinden itibaren eserin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine
geçecektir.
KATILIM
Yarışmaya katılacak eserler Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından muhafaza
KOŞULLARI
edilecektir.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri
afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak
kullanma hakkına sahiptir.
Yarışmalara jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazlar.

Afiş: 35x50 cm boyutunda olacaktır.
Resim: 35x50 cm resim kâğıdı, kara kalem, kuru boya, sulu boya ve pastel
boya, paspartulu olacaktır. Paspartusuz resim değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Kompozisyon: Okunaklı bir yazıyla pilot veya tükenmez kalem kullanılarak
YARIŞMANIN yazılacak. Hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, kompozisyon tamamen özgün
olacaktır. İki sayfayı (A4) geçemeyecektir.
KOŞULLARI
Karikatür: A4 ölçüsündeki kâğıda siyah beyaz veya renkli olarak çizilmiş
olmalıdır. Teknik serbesttir. Eserlerin arka yüzünün sol alt köşesine
öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, okulu, açık adresi, okul ve ev telefonları
yazılacaktır.
İLETİŞİM
BİLGİLERİ

Okulların Eserleri Göndereceği Adres: Ayşe Fitnat Hanım Caddesi Ürgen
Paşa Mahallesi 14.Sokak Antakya/HATAY Posta Kodu 31030
Sabit Ödüller
- Her daldan yarışma birincilerine tam altın hediye edilecektir.
- Her daldan yarışma ikincilerine yarım altın hediye edilecektir.
- Her daldan yarışma üçüncülerine çeyrek altın hediye edilecektir.
Seçmeli Ödüller
Seçmeli ödüllerde, zorunlu eğitimin 3 kademesi için, spor dalında ödüllerin
yer aldığı birer havuz oluşturtulacak ve öğrencilerin bu havuz içinden kendi
ödülünü seçmesi sağlanacaktır.

ÖDÜLLER

Lise için,
Basketbol
Futbol
Masa Tenisi
Ortaokul için,
Basketbol
Futbol
Masa Tenisi
İlkokul için,
Basketbol
Futbol
Masa Tenisi

