Yarışma Koşulları:
 Yarışma Bursa ili içindeki ilkokul 3. ve 4. Sınıfları kapsamaktadır.
 Yarışma konusu “çocuk sokak oyunları “. Çocuk ve oyun ile arkadaşlık, sevgi, paylaşmak
kavramları üzerinden çocukların bakış açısını resimle anlatmaları istenmektedir.
Kompozisyon tamamen özgürdür.
 Her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir.
 Eser daha önce hiç sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.
 Ölçü A4 Resim kağıdı (21 cm X 29,7 cm )üzerine pastel, kuru boya, ispirtolu kalem,
akrilik boya, suluboya, karışık teknik olarak çalışılabilir. Resim tekniği serbesttir
 Eserler 25X 35 renkli karton üzerine yapıştırılarak paspartulu olarak teslim edilecektir.
Paspartu istenilen renkte seçilebilir.
 Eserlerle birlikte eser sahibi çocuğun resim yaparken bir fotoğrafı ile arkadaşlık ve
oyunla ilgili çocuğun bir cümlesi, yaşı, okul ismi eser arkasına kurşun kalemle
yazılacaktır ve yapıştırılacaktır.
 Eserler okul resim öğretmenleri tarafından bir ön seçime tabi tutulup her okuldan
yarışmaya 6 eser gönderilecektir.
 20 Şubat 2019 tarihine kadar katılmak isteyen okullar ön başvuru yapacak. Eser
teslimleri 5 Nisan 2019 tarihine kadar BKSTV’ye teslim edilecek ya da kargo ile
gönderilecektir.
 Jüri: Ressam Mine Arasan- BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez- BKSTV Müdürü
Hacer Özbek - Seramik Sanatçısı Huri Aykut Ülker- Eğitmen Elvan Özsel
 Ödüller:
3. Sınıflar birincisi Tablet Bilgisayar- ikincisi resim malzemeleri kiti- üçüncüsü resim
malzemeleri kiti
4. Sınıflar birincisi Tablet Bilgisayar- ikincisi resim malzemeleri kiti- üçüncüsü resim
malzemeleri kiti
Tüm katılımcı çocuklara katılım belgesi ve BKSTV hatıra eşya sırt çantası ve boyama
kalemi verilecektir.
 Katılan tüm eserler 22 Nisan / 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi
Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde 10 gün süreyle sergilenecektir. (Sergi mekanı
değişiklik hakkı saklıdır)
 KARGO veya TESLİM ADRESİ:
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV)
Gazi Akdemir Mahallesi Reşat Oyal Kültür Park İçi açık Hava Tiyatrosu altı
No: 4/19 Osmangazi/BURSA
BKSTV TELEFON: 0224 234 49 12 /0533 492 24 84 / detaylı bilgi için: www.bkstv.org.tr
 Eser gönderecek okullar ön başvuru için okul ve öğretmen iletişim bilgilerini 20 Şubat
2019 tarihine kadar aşağıdaki gibi mail ya da mesaj olarak iletebilir.
2019 BKSTV 23 Nisan “Sokak Oyunları Unutulmasın” Resim Yarışması
Okul ismi
Katılacak Çocuk Sayısı
Sorumlu Öğretmen Bilgisi

