
Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü Maskot Tasarım Yarışması

YARIŞMAADI

Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü Maskot Tasarım Yarışması

YARIŞMAAMACI ve KAPSAMI

Buca ilçesi sınırları içerisinde Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü ve müdürlüğün

çalışmalarını temsil etmek, desteklemek üzere bir maskot çalışması yapılacaktır. Bu çalışmanın tüm

bölümlerimizi temsil edebilmesi için, ana fikrin ve uygulamanın müdürlüğümüzün vizyonu, temel

değerleri, misyonu ile uyumlu olması gerekmektedir.

BEKLENTİ

Yukarıdaki algılar dikkate alınarak, katılımcılardan, özgün maskot çalışmaları beklenmektedir.

Ortaya çıkacak sembolün:

1. Bilgisayar ortamında (adobe photoshop / illustrator programlarında) yüksek çözünürlükte (en az

300 px/inch) veya vektörel olarak hazırlanmış olması,

2. İki ya da üç boyutlu tasarımlara uyarlanabilecek nitelikte olması;

3. Daha önce başka bir yarışmaya katılmamış veya ödül almamış olması;

4. Özgün ve yeni bir tasarım olması gerekmektedir.

KIMLER BAŞVURABİLİR:

15 yaş üstü Buca ilçe sınırları içerisinde yaşayan herkes katılabilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

cevre@buca.bel.tr adresine çalışmalar. jpg formatında iletilecektir. Ön değerlendirme sonucu kabul

edilen başvurular daha sonra yüksek çözünürlükte istenecektir.

YARIŞMATAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 18 Nisan-20 Mayıs 2022

Son Teslim Tarihi: 20 Mayıs 2022

Sonuçların Açıklanması:5-11 Haziran 2022-Çevre Haftası (Kazanan tasarıma İklim Değişikliği

Müdürlüğü tarafından ulaşılarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.)

ÖDÜLLER

Sürpriz ödül ile ödüllendirilecektir.

TASARIM ve KULLANIM KOŞULLARI ve HAKLARI

1. Yarışmaya katılan eserler seçici kurul tarafından elemeye tabi tutulacak, en çok oy alan tasarım

başarı ödülüne layık görülecektir. Yarışmaya katılan eserlerden ödüle layık eser olmaması durumunda

mailto:cevre@buca.bel.tr


yarışma iptal edilebilir.

2. Jüri, seçilen tasarım üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden,

Etkinlik Komitesi’nin görüşü doğrultusunda teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması

istenebilir. Bunun için, ödül dışında herhangi bir talepte bulunulamaz.

3. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Buca Belediyesi’ne devredilmiş sayılacaktır. Tasarım

sahibi, kullanılacak olan tasarımdan hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

4. Buca Belediyesi, ödül kazanan tasarımı her türlü kullanma, kullanmama ve değiştirme hakkına

sahiptir.

5. Katılımcı, dereceye maskot tasarımı yarışması Jürisi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin

Buca Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı

olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (#5846), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya

gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar

için Buca Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

6. Katılımcılar, teslim ettikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili

(kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu bağlamda

yarışmada ödül alan logoların ve isim/isimlerin şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının

tespiti durumunda yarışmacı diskalifiye edilir.

7. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Eserler Buca Belediyesi’nin kurumsal kimliğine aykırı olmamalıdır.

9. Buca Belediyesi herhangi bir gerekçe göstermeksizin yarışmayı iptal etme hakkı saklıdır.

10. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını,

Buca Belediyesi tasarım yarışması ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM

Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü

Telefon: 0232 999 1234

e-mail: cevre@buca.bel.tr



Adı Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

GSM

E-Posta Adresi

İkametgâh adresi

Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü Maskot Tasarım Yarışması

Başvuru Formu

Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi

durumunda Buca Belediyesi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim.

Tasarım, kendi/kendimizin tasarımım olup daha önce hiçbir yayınlanmamış, yarışmada yer almamış ve

sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat

gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital

iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Buca Belediyesi’ne tam lisans verdiğimi

kabul ederim.

Buca Belediyesi maskot tasarım yarışması seçici kurulu tarafından kullanılacak eserim için verdiğim

lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi

veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte

bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Buca Belediyesi maskot sitesi

tasarım yarışması seçici kurul eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli

ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Buca Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme

hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Adı Soyadı / İmza (El yazısıyla)


