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ŞARTLAR VE KOŞULLAR:
Start Your Scholarship çizim yarışması ColArt International 
Holdings Ltd (“ColArt”) tarafından yürütülmektedir, The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ, England.

Winsor & Newton Galeria Cotman veya Winton renklerini 
kullanarak kendi portreni yarat.
Yarışma katılımcısının yarışmayı kazanabilmesi için aşağıdaki bilgileri 
içeren bir e-posta başvurusu göndermelidir :
• 1 A4 sayfayı aşmayan (maksimum 600 kelime) ve aşağıdaki 
bilgileri içeren CV
• Adınız soyadınız, email adresiniz, okumakta olduğunuz okul ve 
aldığınız dersler, kaç yıl sanat eğitimi aldığınız, tercih ettiğiniz boya 
türleri içermelidir.
• Öğrencinin referans göstereceği bir öğretim üyesinin adı ve 
iletişim bilgileri. Yarışmaya sunulan eserin yanında, sanatçının 
yeteneğini ortaya koyacak nitelikte 2’den 
   az veya 4’ten fazla olmayacak şekilde jpeg formatındaki resimler. 
• Sanatçı, eserinin Winsor&Newton sanat malzemeleri ile 
yapıldığının kanıtı olarak kullandığı ürünleri eserinin yanına koyarak 
bir fotoğrafını çekmelidir.
• Öğrenci başına gönderilen e-posta 5MB büyüklüğünü aşmamalı-
dır (Posta ile orjinal resim göndererek yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir)
• Oto-portrenizi sunarken, kendinizi ve tarzınızın sınırlarını nasıl 
zorladığınızı ve malzemelerinizi nasıl olağan kullanımları dışında 
uygulamaya çalıştığınızı anlatan yazılı 
   bir metin (manifesto) de sunulmalıdır. Yazılı manifestonuz 
oto-portre eseriniz ile eş değerde tutulur. Jüri değerlendirmesinde 
eseriniz %50 ve yazılı manifestonuz
   %50 oranlarında etkili olacaktır.
• Bu yarışmaya katılabilmek için kendi portrenizi yaratmalısınız 
Resmin büyük kısmı Galeria, Winton veya Cotman boyalarıyla 
oluşturulmalıdır.
• ColArt, bu hüküm ve koşullara uymayan eserleri reddetme 
hakkını saklı tutar.
• Eserler aşağıdaki boyutlardan birinde olmalıdır: A4, A3, 9 "x12" 
(22,86x30,48cm) veya 11 "x14"(27,94x35,56cm)

1. ETAP: TÜRKİYE
• Birinci olan sanatçı perakende satış değeri 500$ olan Winsor 
and Newton sanat malzemeleri ve 2. Etap Global Yarışmaya 
katılmaya hak kazanacaktır.
• Birinci olan sanatçının okuduğu üniversite, okul veya kursa 
perakende satış değeri 1000$ olan Winsor and Newton sanat 
malzemeleri hediye edilecektir.
• 2.  3. ve 4. olan sanatçılar bir adet Winton, Cotman veya Galeria 
seti kazanacak.

2. ETAP: GLOBAL
• Global yarışmada birinciliği kazanan sanatçı 1 kişilik, 2 gece - 3 
günlük Londra gezisi kazanma ve Winsor&Newton Ana Merkez’i 
ile  bazı galerileri ziyaret etme 
   şansına sahip olacaktır. Londra’da oluşturulacak bir  jüri bu ödülü 
kazanacak olan sanatçıyı belirleyecektir. Bu ödülün toplam değeri 
otel ve uçak masrafları dahil  
   3000£ olacaktır ve 12 ay içerisinde istenilen tarihte kullanılabile-
cektir. (Seyahat ödülü nakit ödemeye çevrilemez)

NASIL KATILCAKSINIZ?
• Başvurunuzu yarisma@lisanskirtasiye.com.tr  e-posta adresine 

yollayarak yarışmaya katılabilirsiniz.
• Başvuru başlangıç tarihi 1 Ekim 2017, son başvuru tarihi 31 Ekim 
2017 gecesi saat 23.59 olarak belirlenmiştir.
• Postayla yollanacak orjinal eser veya herhangi bir sosyal medya 
platformunda yayınlanan eserler başvuru olarak kabul edilmeye-
cektir.

ESER
• Yarışmaya sunulan çalışmanın tamamı katılımcının orijinal fikri ve 
yaratımı olmalıdır ve başkasının telif haklarını veya diğer fikri 
mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
• Çalışmanın yasal olması gerekir. Saldırgan, müstehcen, ırkçı, 
hakaret edici, ayrımcılık yapıcı veya sakıncalı olmamalıdır ve 
herhangi bir reklam içermemelidir.
• Her sanatçı yarışmaya bir eserle katılabilir.
• Başvurusunu sunan katılımcı, beyan ettiği tüm bilgilerin doğru 
olduğunu kabul eder.
• ColArt ve Lisans Kırtasiye başvuruların herhangi bir nedenle 
ulaşmaması  durumundan sorumlu değildir.

KİMLER KATILABİLİR?
• Yarışma 16 yaş üzerindeki tüm sanatçılara açıktır.
• Katılımcı görsel sanatlar, sanat veya tasarım alanında eğitim alan 
bir öğrenci olmalıdır.
• Lisans, Yüksek Lisans ve 3. derece ve üstü kurs seviyesindeki 
öğrenciler yarışmaya katılabilir.
• Colart çalışanları veya Colartla bağlantılı olan kişiler ve aileleri  bu 
yarışmaya katılamaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
• Yarışmaya sunulan eserlerin telif hakları katılımcı sanatçıya aittir.
• ColArt yarışmaya katılan eserlerden birini reklam amaçlı kullan-
mayı isterse, öncelikle sanatçının yazılı iznini almak zorundadır.

GENEL
• ColArt, yarışma sonucu ilan edildikten sonraki 3 hafta içerisinde 
kazanan katılımcılarla iletişim kuramazsa, ödül geçersiz olur ve 
ColArt yeni bir birinci seçme 
   hakkını saklı tutar.
• Katılımcı, bu şart ve koşullara ve ColArt tarafından belirlenen 
diğer yarışma koşullarına (kendi web sitesinde veya başka bir 
yerde) uyacağının sözünü verir ve 
   ColArt, kendi görüşüne göre yarışma şartlarına uymadığı 
kanaatinde olduğu herhangi bir başvuruyu kabul etmeme hakkını 
saklı tutar.
• Katılımcı, yarışma şartlarını ihlal etmesinden dolayı doğacak 
herhangi bir öngörülebilir kayıp ya da hasardan ColArt ve Lisans 
Kırtasiye’ye karşı sorumlu olacaktır.
• Yarışma ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm konularda, 
ColArt'ın nihai kararı esas olacaktır.
• ColArt, gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme veya bu 
şartları ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir.
• 1. Etap kazananları Kasım 2017 sonunda ve 2. Etap birincisi  
2018 yılının başında ilan edilecektir.

www.lisanskirtasiye.com.tr


