Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Karikatür Kulübü
Çizgi Roman Yarışma Şartnamesi

Sevgili öğrencilerimiz,
Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Karikatür kulübü olarak
okulumuz öğrencileri arasında SERBEST temasıyla düzenliyoruz.
Çizgi ile hikâye anlatmanın önemine inanıyor ve katılımcıların bir
yandan eğlenirken, bir yandan da öğrenecekleri bir süreç olduğuna inanıyoruz.
Bu kapsamda okulumuzdaki Çizgi Roman, karakter tasarım alanlarının teşvik
edilmesi ve bu alanda çalışan yaratıcı öğrencilerinizin başarılı işlerinin takdir
edilmesi amacıyla “Çizgi Roman Projesi ÖDÜLLERİ verilecektir. Yarışma
dâhilinde bütün katılım gösteren çalışmaları bir araya getirerek tanıtmak
amacıyla yarışma sergi kataloğu yayınlanacaktır.
Sizleri de aramızda görmek dileğiyle…
Karikatür Kulübü adına

Rehber Öğretmenleri
Mahmut Nayır
Aziz Kanat
Yüksel Cengiz

………………….
Karikatür kulübü başkanı

Teknik Şartname:

1- Tema: Serbest
2- A3 (29,7 x 42,0 cm) Resim kartonu.
3- Çalışma tekniği serbesttir geleneksel ya da dijital tekniklerle proje hazırlanabilir.
4- Renkli ya da siyah beyaz olabilir.
5- Metin dili kesinlikle Türkçe kullanılmalıdır.
6- Eserlerdeki karakterler ve senaryo kopya, çalıntı olmamalıdır.
7- Her yarışmacı en çok iki farklı proje ile yarışmaya katılabilir.
8- Hikâye tek sayfada bitirilmelidir.
9- Çalıntı ve kopya işler tespit edilirse yarışma dışı kalır ve ödül geri alınır.
10- TC. Anayasası kanunlarına muhalif, dil,din,ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapan, milli
eğitim bakanlığı yönetmeliklerine, toplum ahlakına aykırı ve zararları alışkanlıkları
özendirici çalışmalar değerlendirmeye tabi tutulmadan elenir, Senaryoda argo ve
küfür,hakaret,aşağılama,dili kullanılması yasaktır.
Değerlendirme Kriterleri:
123456-

Projenin Bitirilmiş olması
Temizlik
Yaratıcılık
Senaryo ve görsellerin uygunluk
Metinlerin yazım kalitesi
Teknik beceriler
Eser teslim Kriterleri:

1. Eserler 02.01.2023 Pazartesi gününe kadar öğrenci tarafından karikatür kulübü rehber
öğretmenlerine edilmelidir.
2. Eserlerin üzerine herhangi bir imza ya da isim yazılmamalıdır. Çalışmanın arka
kısmına bir rumuz yazılmalıdır ve Katılım formunundu içinde olduğu zarfa sadece
rumuz yazılarak ilgili karikatür kulübü rehber öğretmenlerine teslim edilmelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma duyurusu

26/ 09 /2022

Eser teslim

02/01/2023

Sonuçların ilan edilmesi

06/02/2023
/03/2023

Proje yol haritası:
1-Yarışma duyurusu

26/ 09 /2022

2-Eser teslim

02/01/2023

3-Değerlendirme jüri toplanması

/ ….2022

4-Sonuçların ilanı

06/02/2023

6-Sergi, Ödül töreni

/03/2023

Ödül ve Yarışma giderleri

BİRİNCİ Çizim tableti +başarı belgesi+katalog

İKİNCİ

Çizgi roman çizim kitabı seti
Çizgi Romanda Aksiyon Çizimi
Maga çizimi el kitabı
Çizgi romanda aksiyon çizimi
+katolog +başarı belgesi

ÜÇÜNCÜ

Boya defter takımı +katolog +başarı belgesi

Mansiyon
3adet

Başarı belgesi +katalog

Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Karikatür Kulübü
Çizgi Roman Yarışması eser teslim formu
ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

………………………………………………………

BÖLÜMÜ

SINIFI

OKUL NO

……………

………………

……………….

………………………………………………….
……. / …../2023
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI İMZASI

