KARNAVAL KOSTÜMLERİ YARIŞMASI
Karnaval Kostümleri Yarışması’na Karnaval ruhuna uygun “SERBEST” tema ile
hazır kostümlerle veya yeni tasarlayacağınız kostümlerle katılabilirsiniz.
Bireysel veya takım halinde katılabileceğiniz yarışmaya son katılım tarihi: 20
Mart 2021
KATILIM ŞARTLARI:
 Tema sınırlaması yoktur. Serbest çalışılabilir.


En az 2 çalışmayla katılım zorunludur.



Yarışma tüm bireylere ve kurumlara açıktır. Bireysel veya takım olarak
katılım vardır. Takım olarak katılması halinde değerlendirme takım
katılımı olarak tek kategoride yapılacaktır.



Kostümlerin tasarlanması, üretimi, dikimi vb. konularda kaç kişinin görev
aldığı dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan bireysel katılımda da 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.



Bireysel ve takımlar ayrı ayrı değerlendirilecektir. 2 kişi ve daha fazla kişi
sayısına sahip ekipler takım olarak değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER:
Bireysel Ödüller
1. => 3.000 TL
2. => 2.000 TL
3. => 1.000 TL
Mansiyon Ödülü => 500 TL
Jüri Özel Ödülü => 500 TL

Takım Ödülleri
1. => 6.000 TL
2. => 4.000 TL
3. => 2.000 TL
Mansiyon Ödülü => 1.000 TL
Jüri Özel Ödülü => 1.000 TL


Finale kalan kıyafetler dijital platformda yayınlanacak #KarnavalOnline
programının bir bölümünde yer alacaktır.



Tasarım adet sınırlaması yoktur.



Yarışmaya katılan tüm kıyafetlerin #KarnavalOnline programına katılım
zorunluluğu vardır. Değerlendirmelerin sonuçlanması 5 Nisan haftası
olacaktır ve dereceye girenler 5 Nisan haftası açıklanacaktır.



Karnaval Komitesi, katılım şartlarını değiştirme hakkına sahiptir.



Değerlendirme sorumluluğu ve onayı Karnaval Komitesi’ne aittir.



Yarışmaya katılacak kıyafetler 20 Mart 2021 tarihine kadar hazırlanmalı ve
fotoğrafların en geç bu tarihe kadar info@nisandaadanada.com adresine
aşağıdaki bilgilerle birlikte gönderilmelidir.



Daha detaylı bilgi için yarışma koordinatörü Naci Sezgek (0532 463 92 02
Whats App) veya nacisezgek@hotmail.com adresine başvurabilirsiniz.
Başvuru e-postası gönderi bilgileri:
Takım/Kişi Adı:
Takım/Kişi Temsilcisi Adı Soyadı:
Temsilcinin Cep Telefonu:
Temsilcinin E-posta Adresi:
Ekipte yer alan isimlerin Adı Soyadı:

