
10. PonART Resim Yarışması- Online Başvuru  Şartnamesi 
Yarışma Katılım Şartnamesi 
Yarışma Başlangıç : 09 Kasım 2020 
Son teslim tarihi : 03 Aralık   2021  
Sonuç açıklanması : 27 Aralık  2021 
Yarışma Jürisi:     

Prof. Mehmet Özer  / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Prof. Nedret Sekban / Ressam 

Prof. Leyla Varlık Şentürk / Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Prof. Dr. Ahmet Dalkıran /  Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar  Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Tezcan BAHAR / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi 

Öğr. Gör. Erkin Keskin /Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Öğr. Gör. Ali Doğan / Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Neşe Köymen /  Firma Temsilcisi 

 

-Konu: “Serbest” 

-Yarışma; üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. 

- Eserler, Pentür ve Baskı Resim kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

-Katılımcılar en fazla üç eserle  katılabilir. Katılımcı; adı, soyadı, adresi, telefon bilgilerini, okul ve bölümünü, 

fotoğraflı özgeçmişini ve eserin boyutları, eserin adını bilgi formuna yazarak eserin arkasına yapıştırıp 

göndermelidir. 

-Eserlerin orijinallerinin gönderilmesi zorunludur. Fotoğraf, cd, vb gönderiler kabul edilmeyecektir. 

-Pentür eserlerin kısa kenarı 35 cm’den az / uzun kenar ölçüsü 100 cm’den çok olmamalıdır. 

Baskı Resim eserlerin kısa kenarı 20 cm den az olmamalıdır. 

-Yarışma Hahnemühle kağıt veya PonART tuval üzerine; Lukas yağlıboya, akrilik boya, suluboya, guaj ve baskı 

boyaları, PonART fırça, yağlı boya, yağlı pastel ve guaj boyalar, Panpastel, Eberhard Faber pastel ve çizim 

kalemleri ile yapılmış tüm boya teknikleri ve karışık teknik ile yapılan çalışmalara açıktır.  

-Son katılım: 03 Aralık  2021  (Eserlerin firmamıza son varış tarihi –06 Aralık  2021’dir.) Kargodan kaynaklı 

gecikmelerden firmamız sorumlu değildir. 

- Eserler iki mukavva arasında kargoya verilmelidir.   
 
- Eserlerin gönderileceği adres:  Art Boya Ltd. Şti. 
İçerenköy Mah. Döndü Sk. No:8/A Ataşehir-İstanbul  Tel: 0216 575 36 25  
 

- Ödül ve Mansiyon alan eserlerin katılımcıları, eserlerini ve eserlerinin her türlü kullanım hakkını Art 
Boya Ltd. Şti’ne vermiş sayılır. Ödül alamayan eserler 10 Ocak 2022 tarihine kadar firmamız adresinden 
teslim alınabilir. Sorumluluğu ve kargo ücreti kendisine ait olmak üzere isteyen katılımcımızın  eseri 
kendisine kargo ile gönderilir. 
- Katılımcılar yarışmaya katılmakla katılım şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar. Hiçbir itiraz 
kabul edilemez. 



- Yarışma sonuçları www.artboya.com sitesinden  27 Aralık  2021 tarihinde  duyurulacaktır ve  e-sergi 
yapılacaktır. 
-Her katılımcıya katılım belgesi verilecektir.  
 
ÖDÜLLER 

Pentür Resim 

Birincilik ödülü     : 1500 TL değerinde resim malzemesi 

İkincilik ödülü       : 1000 TL değerinde resim malzemesi 

Üçüncülük ödülü : 750 TL değerinde resim malzemesi 

Mansiyon/3 adet: 500 TL değerinde resim malzemesi 

Baskı Resim 

Birincilik ödülü     : 1500 TL değerinde resim malzemesi 

İkincilik ödülü       : 1000 TL değerinde resim malzemesi 

Üçüncülük ödülü : 750 TL değerinde resim malzemesi 

Mansiyon/3 adet: 500 TL değerinde resim malzemesi 

 
Yarışmaya Giriş:  
Yarışmaya katılmak için; www.artboya.com da Kampanyalar  bölümünü ve 10. PonART Resim Yarışmasını tıklayınız. 
Ardından “detaylar”  sekmesini tıklayarak, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada  Katılım Formunu doldurup “kullanıcı 
sözleşmesi ve katılım sözleşmesini okudum”  bölümünü tıklayınız. “Başvurumu kaydet”  butonunu tıkladığınızda e-posta 
adresinize bir QR ve benzersiz kod gelecektir. Lütfen e-mailinizi kontrol edin, QR veya kodun çıktısını alın/fotoğrafını çekin.  
Bu QR kod ile  “kampanyaya katılan bayiler” içinden  size en uygun yerden alışverişinizi yapın. Bu QR kod size bu yarışmada 
kullanılacak Hahnemühle kağıt veya PonART tuval üzerine; Lukas yağlıboya, akrilik boya, suluboya, guaj ve baskı boyaları, 
PonART fırça, yağlı boya, yağlı pastel ve guaj boyalar, Panpastel, Eberhard Faber pastel ve çizim kalemleri için %25 iskonto 
kazandıracaktır. Bu ürünlerden  istediğiniz kadar ürün satın alabilirsiniz.  Lütfen alışveriş yaptığınız bayinin, kodunuzu 
ilettiğinden emin olun. Bu kodun kullanıldığı bilgisi Art Boya Ltd. ye ulaşacak ve siz yarışmaya katılma hakkını kazanmış 
olacaksınız. 

 

 

 

 

 

http://www.artboya.com/
http://www.artboya.com/

