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YENILIK VE ECITIM TEKNOLOЛ LERI GENEL PIUDURLUGU
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Yasar Holding Glda ve 19∝ ek Gmbu 34 ylldan bu yana geleneksel ola峰 よ yurt 9apinda
ilkokul ve ortaoku1 0ま enCilCri arasinda resim yarl,masl dセ enlemektedi■
unizin alnacl;Gelecekte sanatlyla bize l,lk tutacak gen9 sanat91larl te,vk etnek
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ve 9ocuklarm bedensci vc zihinsel geli,mesinde Oncmli bir roli olan resiin sanatinl,

0まenCileHn gindemine getimekti
Bu yl1 34.Pinar ilkokui vc Omoku1 0grencileH Arasl Resim Yan,masl'nln hazlrllklanna
Ailcm ve ben''olarak belttle面 ,ti■
b● lanm,olup,yan,manm konusu
34 PInar nkOkul ve ortaoku1 0grencileri ArasI Resim Yansmasl'na iliskin sartnallne ekte
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66neuciuni ARAst REsiM yARtgMAst gnnrwauesi

1. Yarrgmaya ilkokul ve ortaokul olrencileri, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm dlgulerinde,
resim kaordrna yaprlm rg resimlerle katrlabilirler.

2. Her tLir[i resim ve boya malzemesini kullanmak serlcesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru
boya, yag| boya vb.)
3. Yarrgmanrn konusu; "Ailem ve Ben" olarak belirlenmigtir.
4. Her 6'grenci tek bir resim ile yarrgmaya katrlabilir.

5, Resimler en geg 15.04.2015 tarihine kadar "Yagar Birlegik Pazarlama Da{ilrm Tudzn ve
Ticaret A9. PK34-775- lstanbul " veya "Yagar Bidegik Pazarlama Da!ftrm Turizn ve Trcaret
A$.'Yukafl Dudullu Matnllesl Kiirlqtiler Cad, Kanuni Sokak No:4 Ordullrristanbul" adresine
gOnderilmelidir.

6. Resimlerin arka yuztlnun sag alt k6$esine, yangmact ofrencinin; adr, soyadr, srnfr, okulu
olarak

ve okul adresi, ili, ilqesi, cografi bolge bilgisi ve okul telefon numaralar agrk
yazrlmahdrr. Bilgileri eksik olan 6grencilerin resimleri degerlendirmeye ahnmayacaktrr.

7. Yarrgmacrlara ve resim o!retmenlerine ait bilgiler sadece yangma amactyla kullanrlacak
olup kesinlikle LigUnctl gahtslar ile paylagrlmayacahrr''.

8. Bireysel olarak veya okullardan g6nderilen resimlerin 6n ve linal elemeleri, konusunda
uzman beg ya da yedi kigilik bir seqici kurul taraf tndan Mayts veya Haziran 2015'te
yaprlacaktrr.

9. Yagar Holding ve Yagar Holding'e baglr

,irket 9a!:,anlar:nin 9ocuklar: yarismaya

katrlamazlar.
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10. Yangma sonuglan 29 Mays 2015 tarihinden itibareǹ輛 .pinar(x"nir'web sitesinde
yayrmlanacaktrr.
11. Odullendirme;

. T[m

illerden gelen resimlerin delerlendirilmesi sonucunda Tiirkiye gaprnda her co!rafi
bolgeden 3 60renci, KKTC'den 1 oorenci ve Almanya'dan 1 60renci olmak []zere toplam
23'er asil ve 23'er yedek 0grenci seqilecektir.
Prnar Sanat Haftasr'na katrhma hak kazanan olrenciler, 6dill olarak lstanbul'da 15-19
Hazlran 2015 tarihleri arasrnda 5 g0n boyunca Ressam Ergin lnan ve ekibi ydnetiminde,
protesyonel malzemelerle atdlye gallsmasr yapmaya hak kazanacaktrr ve gocuklara
profesyonel resim malzemelerinden olugan bir resim gantasr ile birlike katrlrm sertifikasr
verilecektir.

.

Prnar Sanat Haftasr'na katrlrm hakkr kazanan 23 ttgrerrciye, aynca Haziran 20'15 tarihinde
birer adet ipad Mini hediye edilecektir.

.

Prnar Resim Yarrgmasr'na katrlarak jriri delerlendirmesi sonucunda belirlenen 23 yedek
0grenciye, profesyonel resim malzemelerinden olu$an bir resim gantasr hediye edilecektir.

.

Oorencilerin, Prnar Sanat Haftasr'na bir atgrcfiieni rreya tilrenci velbi ile birlikte gelmesi
zorunludur. Fakat at6lye gahgmalarrna sadece 6grenciler kattlacakttr.

.5

g0n boyunca Yagar Holding Grda ve lgecek Grubu taraftndan agrrlanacak olan
6grenciler, sabah saatlerinde katrlacaklarr atolye galtsmalarrnrn devamrnda, dOzenlenecek
geziye 6gretmenleri veya velileri ile katrlma imkantna da sahip olacakttr.

.

Kazanan 6$renci, 60retmen veya 60renci velilerinin ulagrm, konaklama

ve

yemek

masraflarr Yagar Holding Grda ve lqecek Grubu taraf rndan kargrlanacaktrr.

'oorenciler, atdlye gahgmalarrna katrhp katrlmayacaklannr en gec 05 Haziran 2015 tarihlne
lGdar (0216) 528 48 00 (dah:4919) numarah telefondan. yagar Holding Grda ve lgecek Grubu
Kurumsal lletigim DirektorlLigii - Prnar llk6gretim olrencileri Arasr Resim yan$masr
Sekretaryasr'na bildirmelidir.

Haziran 2015 tarihine kadar katrhma dair herhangi bir bildirim yaprlmazsa, o ctrencinin
yerine yedek listeden bagka bir 6!renci, Prnar sanat Haftasr'na katrlmaya hak kazanacaKrr.

'05

Plnar Resim Yansmasr segici .kurulu tarafrndan segilen 23 eser sahibi 6lrenciye birer
adet olmak [izere toplam 23 adet lpad Mini hediye edilecektir. lpad Mini 6d0tLi, kazanan
dlrencilere, 15 - 19 Hazian 2015 tarihleri arasrndan gergeklegtirilecek olan prnar sanat
Haftasr organizasyonu esnasrnda takdim edilecektir. saghk sorunu drgrnda prnar sanat
Haftasr'na katrlmayan 6grenci, ipad Mini dditlii kazanma hakkrndan feragat etmig oldulunu
kabul eder. Bu.durumda yedek listeden segilerek Prnar Sanat Haftast organizasyonuna
katrlan ogrenci, lpad Mini 6d0l0ntl almaya hak kazanrr. salhk sorunu sebebi ile prnai sanat
Haftasr organizasyonuna kattlamayan dlrenciye, sa$hk sorunu ile ilgili raporunu 02 Hazian
2015 - 05 Haziran 2015 tarihleri arasrnda Resim Yarrgmasr Sekreteryast,na ibraz etmesi
halinde ipad Mini ddrilri 2015 Hazian ayr iginde takdim edilecektn.

'34.

.

Prnar Sr.it Mamulleri San. A.$, Prnar Sanat Haftast'na kattlmaya hak kazanan ve katrlan 23
dgrenci iginden Ressam Ergin lnan'rn belirleyeceli baganl 3 6lrenciye Ya$ar Egitim ve
KLiltrlr Vakfr aracrlr!r ile bir yrl burs verecektir. Yagar Elitim ve K0lt0r VaKr'nrn burslan egitim
ve olretim yrhnr kapsar. Burs s0resi 9 ay olup, ayhk burs bedeli 120 Tl'dir ve kargrhksrz
olarak verilir.

12. Resimler, en geg 15 Nisan 2015 tarihine lGdar "Yagar Birlegik Pazarlama Dagtrm
Turizrn ve Trcaret AS. PK: 34775 - istanUut" veya "Yagar Birlegik Pazarlama Dagtrm
Turizn ve. Ticaret A$. - Yukar Dudullu Mahallesi Kiirletiler Cad. Kanuni Solak No:4
Dudullu - lstanbul" adresine g6nderilmelidir.
13. Yangmaya katilan atgrcncilerimize sertifilG gdrdefilebilrn€liini terninen, ohrl miiidiidyeti
veya resim iiSrctneni taraftndan rcsimleile beraber katrlrrrcr listesinin tarafimza
q,fjrx,erihe€ri gerehnelGdir.
14. Yagar Holding Grda ve lgecek Grubu, hediye edecegi lpad Mini cihazrnr kontrolii drsrnda
olan m0cbir sebeplerle temin edememesi durumunda soz konusu cihazr aynr 6zelliklere
sahip ba$ka bir marka veya modelle degistirme hakkrnr sakh tutar.
15. Detayl bilgi igin y44q4!!]g@j]E internet adresine 4447627 no'lu Prnar lletisim
Merkezi'ne baqvurabilirsiniz.

