TOPLAM 18 BİN TL ÖDÜLLÜ
KORTEJ TAKIMLARI KOSTÜM TASARIM YARIŞMASI
Kortej Takımları Kostüm Tasarım Yarışması’na Karnaval ruhuna uygun “Bereket”
temasını yansıtacak hazır kostümlerle veya yeni tasarlayacağınız kostümlerle
katılabilirsiniz.
Bireysel katılımın olmadığı, en az iki kişi veya sınırsız ekip üyesine sahip
takımların katılacağı yarışmaya son katılım tarihi: 30 Ocak 2019
KATILIM ŞARTLARI:
 Yarışmada tema Bereket’tir. Yarışmacılar bereketin Çukurova Bölgesi’nin
her alanında olduğunu göz önünde bulundurarak “Tarım, Sanayi, Ticaret,
Kültür, Sanat ve Tarih” konu başlıklarını tasarımlarına yansıtabilirler.


En az 2 çalışmayla katılım zorunludur.



Yarışma tüm bireylere ve kurumlara açıktır. Bireysel katılım yoktur.
Katılım en az iki kişi ve sınırsız üyeli takımlardan oluşmalıdır.
Değerlendirme takım katılımı olarak tek kategoride yapılacaktır.



Takım kostümlerini tasarlanması, üretimi, dikimi vb. konularda kaç kişinin
görev aldığı dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan takımda bireysel
katılım olmaması önemli olup, arka planda kaç kişinin çalıştığı dikkate
alınmayacaktır.



Dini veya siyasi içerikli kıyafet ve tasarımlar yarışmaya kabul edilmez.
Ayrıca, yarışmaya katılacak kıyafet ve tasarımlar halka açık alanda
sergileneceği için genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.



Karnaval Komitesi yarışmaya katılan tüm kıyafetlerin video, görsel ve
fotoğraflarını yazılı, görsel ve dijital medyada kullanım hakkına sahiptir.



Yarışmada yaş sınırlaması yoktur. 18 yaşından küçükler velilerinin yazılı
izni
ile
yarışmaya
katılabilirler.
Tüm
takım
bireylerinin
yaşı
değerlendirilmektedir.
Ödüller:
Toplam ödül: 16.000 TL.
Birinci: 8.000 TL.
İkinci: 5.000 TL.
Üçüncü: 3.000 TL.
ve mansiyon ödülleri…



Finale kalan kıyafetler Karnaval Korteji’nin ön bölümünde yer alacaktır.



Adet sınırlaması yoktur. Takımlar kortej geçişinde temalarına uygun olarak
giydirilmiş, süsleme yapılmış traktör, römork vb. araçlar da kullanabilirler.



Yarışmaya katılan tüm kıyafetlerin kortej geçişine katılım zorunluluğu
vardır. Değerlendirmelerin sonuçlanması kortej geçişinde olacaktır ve
dereceye girenler kortej geçişi sonrası açıklanacaktır.



Karnaval Komitesi, katılım şartlarını değiştirme hakkına sahiptir.



Değerlendirme sorumluluğu ve onayı Karnaval Komitesi’ne aittir.



Yarışmaya katılacak kıyafetler 30 Ocak 2019 tarihine kadar hazırlanmalı ve
fotoğrafların en geç bu tarihe kadar info@nisandaadanada.com adresine
aşağıdaki bilgilerle birlikte gönderilmelidir.
Takım Adı:
Takım Temsilcisi Adı Soyadı:
Takım Temsilcisinin Cep Telefonu:
Takım Temsilcisinin E-posta Adresi:
Katılımcıların Adı Soyadı & Yaşı:

Sorularınız için Yarışma Koordinatörü Naci Sezgek iletişime geçebilirsiniz.
E-posta: nacisezgek@hotmail.com
Telefon: +90 532 463 92 02

