T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
MASAL YARIŞMASI ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN YASAL GEREKÇESİ VE AMACI
03-05 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen
III. Milli Kültür Şurası sonucu hazırlanan “Eylem Planı” nın 12.6. numaralı “Masal Yarışması
Düzenlenmesi” eylem/hedefinde yer alan; “Okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler
yazılmasının teşviki amacıyla yerel düzeyde masal yarışması düzenlenmesi” kararı
kapsamında masal yazım yarışmasının düzenlenmesidir.
YARIŞMANIN ADI:
“İzmir’den Masallar” Masal Yazımı Yarışması
KATILIM KOŞULLARI
Yarışma jürisinde görev alanlar ve yakınları hariç, TC vatandaşı herkes yarışmaya
katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.
 Eser sahibi en çok üç masalla yarışmaya katılabilir.
 Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül
almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki
sorunlar, eser sahibinin sorumluluğundadır.
 Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, özgün olmayan eserler
yarışma dışı kalacaktır.
 Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır. Masal metninin üzerinde
katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece
rumuz belirtilecektir.
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu
eserleri kitaplaştıracak, yayımlanacak eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.


YAZIM KOŞULLARI





Masallar Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Sayfa sınırı yoktur.
Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.
Yazılacak masallar okul öncesi çocuklara yönelik olmalıdır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Postada kaybolan ya da başvuru süresi
içinde ulaşmayan gönderilerin sorumluluğu başvuranlara aittir.
 Başvuru ve Posta Adresi : İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Akdeniz Mah. 1344
Sokak No:2 Pasaport İzmir)
 http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/
 Telefon: 0232 4832024
 E-Posta: arastirmaegitim35@kulturturizm.gov.tr


ÖDÜL
Yarışmada ödüle değer görülen ilk üç kişiye, İzmir’de bir Otel’de tam pansiyon Mayıs – Eylül
2019 ayları içinde ücretsiz tatil imkanı sunulacaktır. Ödüle ilişkin ayrıntılı bilgiler Sonuçların
Açıklanması ile birlikte (26.12.2018) ayrıca sunulacaktır.
Birinci : 3 Gece Konaklamalı
İkinci : 2 Gece Konaklamalı
Üçüncü : 1 Gece Konaklamalı
DEĞERLENDİRME KURULU
Değerlendirme Kurulu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Yarışma
sonuçları
İzmir
İl
Kültür
ve
Turizm
Müdürlüğü
internet
(www.izmirkulturturizm.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerinin eposta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER





Yarışmanın Duyurulması
: 11.09.2018
Son Başvuru Tarihi
: 03.12.2018
Değerlendirme Kurulu Toplantısı : 21.12.2018
Sonuçların Açıklanması
: 26.12.2018

