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1-Yarışmanın Adı

     1.1.    " Geleceğ�m�z Çöp Olmasın " kısa f�lm yarışması

2- Yarışmanın Amacı 

  2.1. "Sıfır Atık" projes�ne katılımı arttırarak projen�n k�ş�ler tarafından

�çselleşt�rmes�n� hedefleyen, öğrenc�ler�n atıkların çevreye verd�ğ� zararlar konusunda

b�l�nçlenmes�n� sağlayan ve atıkların doğru değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n�n önem�n�n

kavranmasında rol oynayarak öğrenc�lerde çevre b�l�nc�n�n kazanılmasını amaçlayan b�r

yarışmadır.

3-Yarışmanın Kapsamı

   3.1.  Muğla  M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma l�se ve ortaokul

öğrenc�ler�n� kapsamaktadır.

4- Yarışmanın Kategor�ler�

    4.1.   5-6-7 ve 8 �nc� sınıflar yarışmada b�rl�kte değerlend�r�lecekt�r. Öğrenc�ler

yarışma başlığına ve sıfır atık projes� genel kapsamına uygun olarak kısa f�lm

kategor�s�nde yarışacaklardır.

     4.2. 9-10-11 ve 12 �nc� sınıflar yarışmada b�rl�kte değerlend�r�lecekt�r.Öğrenc�ler

yarışma başlığına ve sıfır atık projes� genel kapsamına uygun olarak kısa f�lm

kategor�s�nde yarışacaklardır.

"GELECEĞİMİZ ÇÖP OLMASIN" SIFIR ATIK PROJESİ KISA FİLM
YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ



5-  Yarışmaya Katılma Şekl� ve Yarışma Esasları

       5.1.  Yarışmaya katılan eserler "Sıfır Atık" projes� �le �lg�l� olmalıdır.

       5.2. Eserler�n oluşturulma sürec�nde kullanılan tekn�k ve materyaller serbestt�r.

   5.3. Öğrenc�ler yarışmaya grup olarak katılab�lecekler�  g�b�  b�reysel olarak ta

katılab�l�rler. Gruplarda k�ş� sayısı sınırlaması yoktur.

       5.4. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

       5.5.  Her öğrenc� ya da grup yarışmaya sadece b�r eserle katılab�l�r.

       5.6.  Yarışmaya başvuru yapmak ücrets�zd�r.

     5.7.  Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında yarışma şartnameler�n� kabul etm�ş ve

�mzalamış sayılırlar.

     5.8.  Yarışmaya  katılacak  eserler  kes�nl�kle yardım alınmadan yapılmalı, başka b�r

eserden kopya ed�lmemel�d�r.

      5.9.  Öğrenc� vel�ler� tarafından kes�nl�kle �z�n belges� doldurulmalıdır.

      5.10. Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

      5.11. Yarışmaya katılan eserler �ade ed�lmeyecekt�r.

     5.12.  Ödül   sah�pler�   Muğla   İl  M�ll�  Eğ�t�m  Müdürlüğünce  bel�rlenecek tar�hte

açıklanacaktır.

      5.13.  Yarışma d�l� Türkçed�r.

 

 



6. BAŞVURU SÜRECİ

       6.1.  Yarışmaya katılan öğrenc�ler ( Ortaokul , L�se )  http://muglaarge.meb.gov.tr/ İnternet  

s�tes�nde yer alan başvuru formunu eks�ks�z doldurmalıdır. 

      6.2. Yarışmaya katılan öğrenc�ler yaptıkları eserler� başvuru formu ve vel� �z�n belges�n� okul

�dareler�ne tesl�m etmel�d�r.

      6.3.  Okul yönet�c�ler� eser�, başvuru formlarını ve vel� �z�n belgeler�n� eks�ks�z b�r şek�lde

tesl�m almalıdır.

      6.4.  Gönder�len eserler�n zarar görmeden �l m�ll� eğ�t�m müdürlüğüne tesl�m ed�lmes�nden

okul yönet�m�  ve �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler� sorumludur.

   6.5.  Katılımcılar  taşıma sürec�nde  kaybolan ve başvuru süres�nde �l m�ll�  eğ�t�m

müdürlüğüne ulaşmayan eserlerle �lg�l� h�ç b�r hak, talep ve �dd�a edemez.

      6.6.  Eserler zarar görmeyecek şekl�de ambalajlanarak  17.04.2020    tar�h�ne kadar �lçe m�ll�

eğ�t�m müdürlükler� veya okul �dareler� tarafından tarafımıza ulaştırılmalıdır.

       6.7.  Eserler�n tak�b� yarışmacılar tarafından yapılacaktır.

7. YARIŞMA TAKVİMİ       

    7.1. Yarışmanın  son katılım  tar�h� 17.04.2020 d�r. Şartnamede yer alan son başvuru

tar�h�nden �t�baren yapılan başvuruların geçerl�l�ğ� bulunmamaktadır.     

    7.2. Gerekl�   görüldüğü  takt�rde yarışma başvuru sürec� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

tarafından uzatılab�l�r.

 



8. DEĞERLENDİRME

       8.1.  Ortaokul öğrenc�ler�n�n başvuruları b�rl�kte değerlend�r�lecekt�r. L�se öğrenc�ler�n�n

başvuruları b�rl�kte değerlend�r�lecekt�r.

        8.2.    Ön değerlend�rmeİl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün  bel�rleyeceğ� 6 k�ş�l�k b�r kom�syon

tarafından yapılacaktır. Kom�syonda İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünden , Çevre ve Şeh�rc�l�k İl

Müdürlüğünden, Tarım ve Orman Müdürlüğünden, Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes�nden,

Basın Mensuplarından  ve Den�z Tem�z Derneğ�nden tems�lc�ler olacaktır.

         8.3     Kom�syon değerlend�rmes�nde g�zl�l�k �lkes� esas olacaktır.

         8.4.     Kom�syonun vereceğ� karar kes�nd�r. Değ�şt�r�lemez �t�raz ed�lemez.

         8.5.     Yarışmaya seç�l� kurul üyeler�n�n b�r�nc� derece yakınları katılamaz.

 

          ORTAOKUL 

           LİSE

9. ÖDÜLLER

         9.1.   Ortaokul ve l�se olmak üzere yarışmanın b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncüler�ne ayrı ayrı üçer

ödül ver�lecekt�r.

     Eser sah�pler�ne ver�lecek ödüller aşağıdak� g�b�d�r.

               B�r�nc�ye      3000 tl

               İk�nc�ye        2000 tl

               Üçüncüye     1000 tl

                 B�r�nc�ye       3000 tl                

                 İk�nc�ye         2000 tl               

                 Üçüncüye      1000 tl

     

   

 



       

      9.2.    Olağanüstü sebeplerden dolayı ödül tören�ne h�çb�r üyes� katılamamış olan grup üyeler�

hak kaybına uğramamak �ç�n ödül tören�nden �t�baren 30 gün �ç�nde İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne

başvurarak ödül tören�ne katılamama sebeb�n� belgelemek zorundadır. Aks� takt�rde üyeler�n

haklarından vazgeçt�ğ� kabul ed�l�r.

         9.3.    Dereceye  g�ren öğrenc�lerden veya gruplardan herhang� b�r�n�n bu şartname hükümler�ne

aykırı davrandığının tesp�t� hal�nde, ödül kazananların dereceler� �ptal ed�l�r. Bu değ�ş�m d�ğer

yarışmacıları herhang� b�r şek�lde etk�lemez.

      9.4. Ödüllerle �lg�l� okullar yada �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler� herhang� b�r hak yada talepte

bulunamazlar. Ödüller tamamen öğrenc�lere a�tt�r.

     9.5. Yarışmada  ödül  alan  tüm eserler  Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünce bel�rlenecek   

 tar�h�nde yapılacak ödül tören�nde göster�lecekt�r.

 10. TELİF ve KULLANIM HAKKI ESERLERİN İADESİ ve GÖSTERİMİ

     10.1. Yarışma çerçeves�nde değerlend�r�lmek  üzere sunulan eser�n, eser sah�pl�ğ� hakkı

katılımcılara a�t olmak üzere; bu eserler�n çoğaltılması, serg�lenmes�, farklı �let�ş�m araçlarında

kullanılması hakkı, herhang� b�r bedel ödemeks�z�n Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne a�tt�r. 

        10.2. Yarışmaya katılan tüm eserler�n kullanım hakları, başvuru yapıldıktan �t�baren Muğla İl

Müdürlüğüne a�tt�r.

       10.3. Ödül alan ve serg�lenen eserler İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından süres�z b�r b�ç�mde her

türlü basılı malzemede, yayında, sosyal medyada ve benzer� mecralarda kullanılab�l�r. Bu eserler �ç�n

herhang� b�r tel�f hakkı ödenmeyecekt�r.

 



11. ÖDÜL TÖRENİ    

       Ödül tören� ve serg�lemeye �l�şk�n detaylar Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü  resm� web s�tes�

https://mugla.meb.gov.tr/ adres�nden duyurulacaktır.

 

13.  KISA FİLM ŞARTNAMESİ

       13.1. Belgesel, an�masyon alanları yarışmaya dah�ld�r. Ayrıca ödül alması ya da almaması

d�kkate alınmaksızın, b�r başka yarışmaya katılan kısa f�lmler yarışmaya katılamaz.

           13.2. Yarışmaya katılacak f�lmler�n süres� jener�k dah�l 10 dak�kayı geçmemel�d�r.

       13.3. F�lmler  DVD ortamında  �k� (2) ayrı kopya  olarak gönder�l�r. Bozuk kayıt yapılmış

f�lmler, katılımcıların uyarılması gerekmeks�z�n yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda f�lm�n künyes�

mutlaka yer almalıdır, Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve Sıfır Atık logosu f�lm�n başlangıç ve

b�t�ş jener�ğ�nde bulunmalıdır.

           13.4.  Yarışmaya katılacak eserler DVD ortamında tesl�m ed�lmel�d�r.

         13.5.   F�lm�n senaryo ve müz�k eserler�nden doğan tel�f hakları ve �lg�l� �z�nler�n alındığına

da�r belgeler kısa f�lm ve set fotoğrafları �le b�rl�kte tesl�m ed�lmel�d�r.

         13.6. Kısa f�lme da�r 10 set fotoğrafı, (D�j�tal Ortamda) tesl�m ed�lecek olan DVD �çer�s�nde

yer almalıdır.

 

 



       

14. YARIŞMA ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

          Yarışma Sekreteryası

          Ecra ARIK        0252  2804822  ( AR - GE B�r�m�)

 

Bu şartname toplam 14 maddeden oluşmakta olup 'Geleceğ�m�z Çöp Olmasın' usul ve esaslarına

yer vermekted�r. Şartnamen�n tüm hakkı Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne a�tt�r. Katılımcılar

yarışmaya başvuruda bulunduklarında yarışma şartnames�n� kabul etm�ş sayılırlar.

Şartname, yarışma organ�zatörü olan Muğla İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Stratej� Gel�şt�rme b�r�m�

kontrolünded�r. İlg�l� kurum şartnamede zaman kavramı gözetmeks�z�n gerekl� gördüğü takd�rde

her türlü değ�ş�kl�ğe g�deb�l�r. Katılımcılar yarışmanın şartnames�ne uymak zorundadır. Ödülü

�ades� �stenen katılımcının durumu kazananların sıralamasını herhang� b�r şek�lde etk�lemez.

Ödülü ve serg�s� boş kalır.


