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- Yarışmanın Konusu: “İnsana Dair” 
- Yarışmaya katılacak eserler yağlıboya ve akrilik boya tekniği ile yapılmış olmalıdır. 
- Yarışma herkese açıktır. Katılımcı en fazla 3 eserle katılabilir. 
- Eserin kısa kenarı 50 cm’den küçük, uzun kenarı 100 cm’den büyük olmamalıdır. 
- Yarışma PonART Tuval üzerine, Lukas Yağlıboya veya Lukas Akrilik boyalar ile yapılmış olmalıdır.  
- Eserin 300 dpi çözünülürlükte ve en fazla 8 mb boyutunda görseli,  30 Mart  2021 tarihine kadar 
egitim@ponart.com.tr adresine gönderilmelidir. Katılımcı adı ve soyadı, adres ve telefonu, eser adı, 
tekniği ve ölçüsünü  içeren bilgileri eklemelidir.   
- Yarışmanın ilk değerlendirmesi  Juri  tarafından dijital ortamda yapılacaktır. Seçilen eserlerin 
orjinalleri talep edilecektir. Eserler en geç 08 Nisan 2021 tarihine kadar firmamız adresine 
ulaştırılacaktır.( Kargodan kaynaklı gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.)  
İkinci değerlendirme eserlerin orjinalleri üzerinden yapılacak ve 1.2.3. lük ve 3 adet mansiyon 
ödülü seçilecektir.  
- Eserler iki mukavva arasında kargoya verilmelidir.  Katılımcı eserinin arkasına,  adı ve soyadı, adres 
ve telefonu, eser adı, tekniği ve ölçüsünü içeren bilgi kağıdı yapıştırmalıdır. 
- 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 1 Haziran 2021 tarihine kadar firmamız 
adresinden teslim alınabilir. Sorumluluğu 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 12 Nisan 2021 tarihinde www.artboya.com sitesinden duyurulacaktır. 
Ödüller: 
Birincilik ödülü   3500 TL + 1000 TL’lik  sanat malzemesi. 
İkincilik  ödülü   2500 TL + 1000 TL’lik  sanat malzemesi. 
Üçüncülük ödülü  1500 TL + 1000 TL’lik  sanat malzemesi. 
Mansiyon 1-2-3  1000 TL’lik sanat malzemesi 
 
Yarışmaya Giriş:  
Yarışmaya katılmak için; www.artboya.com da Kampanyalar  bölümünü ve PonART Yağlıboya ve Akrilik boya 
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 PonART Tuvaller, 
Lukas Yağlıboya ve Akrilik boyalar,  PonART fırçalar 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. 
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