Gelibolu’da Sabah
Ödüllü Mini Fotoğraf Yarışması
geltag – Gelibolu Tanıtım Gönüllüleri
http://www.geltag.com

I.

Yarışma Genel Bilgileri:
1.

Organizasyon:
Bu etkinlik, geltag – Gelibolu Tanıtım Gönüllüleri tarafından düzenlenmekte olup, yasal tüm sorumluluk
geltag adına Mesut TOP a aittir.

2.

Konusu:
“Gelibolu’da Sabah”
Gün doğumundan 1 saat öncesinden, 2 saat sonrasına kadar geçen sürede Gelibolu’yu tasvir eden fotoğraf.
a.
b.
c.
d.

Gelibolu’yu ifade eden gündoğumu ya da genel manzara olabilir.
Gelibolu’da sabah yaşanan güne hazırlık telaşını, sosyal ya da kültürel dokuyu tasvir eden fotoğraflar
olabilir.
Kaydedilen görüntünün Gelibolu’ya özgü ifade içermesi çok önemlidir.
Sadece manzaradan oluşan (içinde insan barındırmayan) fotoğraflar kabul edilmeyecektir

Yarışma tamamen amatör fotoğrafçılara yöneliktir. Etkinliğin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile
herhangi bir bağı bulunmamaktadır.
3.

Ödül:
Ödüller tümüyle nakit olup, tutarları aşağıdaki şekildedir
Birincilik ödülü

1.500 TL

İkincilik ödülü

1.000 TL

Üçüncülük ödülü

500 TL

Ödüller, oylama tamamlandıktan sonra Şubat ayının son yarısında, Gelibolu’da düzenlenecek ödül
töreninden önceki son mesai gününde banka hesaplarına yatırılacaktır. Ödül töreninde sadece plaket
sunumu olacaktır.
Törenin tam tarih ve yeri Ocak ayında yayınlanacaktır.
4.

Katılım Şekli:
Katılımcılar, 07 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 31 Ocak 2019 tarihi gece saat 23:59’a kadar,
http://www.geltag.com üzerinden üye olmalı, ardından belirledikleri en fazla üç adet fotoğrafı
yüklemelidirler. Sorun yaşanması durumunda web sitesi yöneticisi ile temasa geçilebilir.
Gerçekleşmeyen (ya da bozuk) yüklemelerden web sitesi yönetimi ve/veya jüri üyeleri sorumlu tutulamaz.
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18 yaş altı katılımcıların velilerinden, katılmasında sakınca olmadığına yönelik ayrıca onay istenir. 18
yaşından küçük bir yarışmacımızın kazanması durumunda ödülü velisine teslim edilir.
5.

Jüri:
Jüri 10 kişilik heyetten oluşmaktadır.
Adil ve objektif değerlendirme yapılabilmesi için, oylama sonuçlanana kadar
a.
b.

Jüri üyeleri, oyladıkları fotoğrafların kimlere ait olduğunu bilmeyecektir,
Yarışmacılar da jüri üyelerinin kim olduğunu bilmeyecektir.

Oylama sonuçlanınca, kazananlarla birlikte jüri üyelerinin isimleri de açıklanacaktır.
Her bir jüri üyesi hiç bir kısıtlama, zorlama ya da koşullandırma olmadan dilediği seçimi yapma özgürlüğüne
sahiptir. Jüri oylamadan dolayı suçlanamaz, sorumlu tutulamaz, yasal ve/veya etik yaptırımlar uygulanamaz.
Bu bilgilere tek erişme yetkisi olan geltag site yöneticisi jüri heyetinde üye olarak ve/veya etkinlikte
yarışmacı olarak yer almayacaktır.
6.

Oylama Şekli:
Jüri, web ortamında, http://www.geltag.com üzerinden kendi üyeliği ile giriş yapıp, kontrol panelinden
fotoğraflara oy vererecektir. Jüri üyelerine basılı bir şekilde fotoğraf verilmeyecektir.
Oylama üç aşamadan oluşacaktır
1.

2.
3.

Her yarışmacının fotoğrafları (eğer birden fazla ise) kendi arasında 10 puan üzerinden
değerlendirilerek ikinci aşamaya geçecek fotoğrafı seçilecektir. Yarışmacı tek fotoğraf ile katılmışsa
oylanmadan bu aşamayı geçecektir.
Bu aşamada her katılımcının fotoğrafı 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en yüksek puanı alan ilk
10 fotoğraf üçüncü aşamaya geçecektir.
Son aşamada, kalan 10 fotoğraf tekrar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, ilk üç fotoğraf kazanan
olarak belirlenecektir.

Birinci ve ikinci aşamalar tamamlandıkça katılımcıya fotoğraflarının aldığı puan ve sıralama durumu
konusunda bilgi verilecektir.
Üçüncü aşama tamamlanınca sonuçlar yayınlanarak genele açıklanacaktır.
Herhangi bir şaibeye meydan bırakmamak için, sonuçlar kesinleştikten sonra her aşamada her fotoğrafın
aldığı oy detayı da yayınlanacaktır. Yayınlanan listede jüri isim detayı bulunmayacaktır.

II.

Katılım Koşulları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.
Katılımcılar en az 15 yaşından gün almış olmalıdır. 15-18 yaş arası katılımcılardan veli onayı istenecektir.
Fotoğraflar Gelibolu ilçe merkezi sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Eğritaş yarışma kapsamına dahil değildir.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 fotoğraf sunabilir. Jüri, ön eleme usulü ile katılımcı başına bir fotoğraf
seçecektir.
Yarışmaya sunulan fotoğrafların çekim tarihi 01 Ocak 2017 tarihinden daha eski olmamalıdır.
Sunulan fotoğraflar daha önce veya eş zamanlı olarak başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
Katılımcıların yarışmaya sundukları fotoğrafların kendilerine ait olduğu varsayılır. Aksi durumlarda ortaya
çıkabilecek yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Bu durumun tespit edilmesi durumunda yarışmacı
diskalifiye edilir.
Fotoğrafların, içerdiği görüntü bakımından yasal sorunlara yol açması durumunda sorumluluk fotoğrafı
çeken kişiye aittir.
Dereceye giren ve ödül alan ilk üç fotoğrafın tüm hakları (ticari kullanım hakları dahil) geltag’a ait
olacaktır.
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10.

11.
12.
13.

Dereceye giremeyen ve ödül alamayan diğer fotoğrafların ticari olmayan tüm kullanım (web sitesinde
yayınlama, basıp sergileme gibi) hakları geltag’a ait olup, ticari kullanımları, sahiplerinin iznine tabi
olacaktır.
geltag’ın temel prensipleri gereği, bu yarışma sonucunda elde edilen fotoğraflar da ticari veya tiçari
olmayan kullanımlarda mutlaka sahiplerinin ismiyle yayınlanacak, sergilenecek ve/veya kullanılacaktır.
Özel durumlarda, yarışma başlayana (07 Ocak 2019 tarihine) kadar koşullarda değişiklik yapma, madde
ekleme ya da çıkarma hakkı geltag tarafından saklı tutulur.
Yarışmaya katılanların bu koşulları kabul ettiği varsayılır.

III. Teknik Koşullar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Fotoğraflar dijital çekim yapan fotoğraf makinası ve/veya cep telefonu ile çekilmiş olmalıdır.
Çözünürlük en az 7 MegaPiksel olmalıdır. (Kazanan fotoğrafların basılabileceği düşünülürse bu
çözünürlüğün mümkün olduğunca yüksek olması ayrıca tavsiye edilir)
Fotoğrafların dosya türü JPG, JPEG veya TIFF olmalıdır.
Renk derinliği 24 bit, sıkıştırma oranı %80 ve üzeri olmalıdır.
Dosya boyutu 1 MegaByte’dan küçük olan fotoğraflar kabul edilmez.
Ek olarak,
a.
Yüklenen fotoğraflar cihazın çekip kaydettiği orijinal kopya olmalıdır
b.
Üzerinde montaj bulunmamalıdır, ya da orijinalinde bulunan bir nesne çıkartılmış olmamalıdır
c.
Birden farklı fotoğrafın birleşimi olmamalıdır
d.
Çekim yapılan cihazlarla özel efekt veya filtre eklenmemiş olmalıdır
e.
Photoshop v.b. uygulamalarla müdahale edilmemiş olmalıdır
Cihazın ayarları ile yapılmak koşuluyla kontrast ve parlaklık düzeyi ayarlanabilir, siyah-beyaz çekim
yapılabilir

IV. İletişim:
Sorumlu
e-posta

: Gelibolu Tanıtım Gönüllüleri adına Mesut TOP
: iletisim@mesut.top

geltag resmi web sitesi
e-posta adresi
Facebook grubu

: http://www.geltag.com
: fotyar201901@geltag.com
: Geltag – Gelibolu
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