ISPARTA BELEDİYESİ
GÜL FESTİVALİ 2018 TÜRK HALK MÜZİĞİ AMATÖR SES YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
I.AMAÇ:
Türk Halk Müziğini sevdirmek ve değerli sesleri ortaya çıkarmak.
II. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:
Yarışmaya; 01.01.1978 - 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş, Isparta merkez yada ilçelerinde, beldelerinde, ikamet eden adayları, Isparta nüfusuna kayıtlı adayları, veya başka illerde ikamet eden Isparta doğumlu adayları ve SDÜ
ve MAKÜ öğrencisi olup öğrenci belgesiyle başvuranlar, Isparta Merkez, ilçe, belde, köy nüfusuna kayıtlı olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Bay ve Bayan yarışmacılar katılabilirler.
Yarışmaya; profesyonel olarak eğlence sektöründe çalışanlar, TRT ve Kültür Bakanlığına bağlı korolar ya da topluluklarda kadrolu veya akitli çalışanlar, Seçici Kurul Üyeleri (jüri) ve bunların 1.derece yakınları ile Dernek Şef ve Hocaları
katılamazlar.
Şartlara uygun her yarışmacı yarışmaya bir adet Türk Halk Müziği eseriyle katılabilirler. Yarışmacı başvurvuru
formunda katılacağı eserin ismini ve sözlerini belirtmek zorundadır. Siyasi içerikli müziklerle yarışmaya katılan
yarışmacıların başvuruları kabul edilmeyecektir.
III.BAŞVURULAR:
Isparta merkez yada ilçelerinde, beldelerinde, ikamet eden adayları, Isparta nüfusuna kayıtlı adayları, veya başka
illerde ikamet eden Isparta doğumlu adayları ve SDÜ ve MAKÜ öğrencilerini kapsamaktadır.
SON BAŞVURU TARİHİ: 03.04.2018 / Saat 17.00
Yarışmaya katılanlar:
1.Kısa Özgeçmişlerini,
2.Onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,
3.Nüfus İdaresinden alınacak onaylı Adres Bildirimi,
4.Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraflarını,
5.Kendilerine ulaşabilecek açık adres, telefon numarası, e-mail ya da web adresi vs.gibi kişisel iletişim bilgilerini,
6.Yarışma koşullarını kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı Başvuru ve Taahhütnameyi, (EK.1: Başvuru Formu)
7.Ön eleme için belirledikleri bir adet eserin sözleri ve ismi,
8.Ön eleme için icra ettikleri sadece bir eserin görüntü ve sesli kaydını, (DVD formatında kaydedilmiş)
9.Her sayfası imzalanmış Yarışma Şartnamesinin bir nüsha kopyası.
NOT: Ön elemeye gönderilecek ses ve görüntü kaydında sadece adayın görüntülü olarak eseri icra edişi yer almalıdır.
Ayrıca bir konuşma vb. olmamalı ve eserin icrasına katkı sağlayacak bir enstrüman eşliği kesinlikle olmamalıdır.
DVD’nin üzerinde silinmeyecek bir kalemle adayın sadece TC kimlik numarası yazılacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular yarışma dışı kalacaktır.
Adaylar; yukarıda belirtilmiş olan evrakları ve eser icra DVD’sini bir dosya haline getirerek, üzerinde;
“ISPARTA BELEDİYESİ GÜL FESTİVALİ 2018 AMATÖR SES YARIŞMASI”
TC KİMLİK NUMARASI“ yazılı Sarı Zarf içerisinde 03.04.2018 saat: 17.00’e kadar ulaşacak şekilde ISPARTA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’ne gönderecek veya elden teslim edeceklerdir. Faks veya
e-mail ile gönderilen başvurular kabul edilemez.
NOT: Sarı zarfın üzerinde sadece teslim adresi VE TC kimlik numarası yer alacak, Adayın ismi yahut adresi gibi bilgiler kesinlikle yer almayacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan ve kargo ya da postadaki gecikmelerle belirtilen tarihe
kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV. YARIŞMA SÜRECİ:
Yarışma üç aşamalı olacaktır.

1. ÖN ELEME: 20.04.2018 tarihinde yapılacak olup, yarışma Jürisinin yapacağı Ön Elemede Yarışmacılardan istenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olmasına bakılacaktır. İstenilen bilgi ve belgeleri eksik olanlar yarışmadan
elenecektir. Daha sonra Yarışmacılara ait DVD’ler izlenecek ve başarılı olan en fazla 10 finalistin adları
Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü web sayfasından ilan edilecek ve Finalistlere iletişim
adresleri aracılığı ile kendilerine duyurulacaktır.

2. HAZIRLIK: Finalistler; 13-14-15 04 2018 tarihinde belirlenen bir Mekanda Seçici Kurulun gözetiminde Sazlarla
hazırlık çalışması yapılacaktır. Bu çalışmada Finalistler; katılacağı eseri okuyarak sazlarla uyum, Sahne ve
Mikrofon hakimiyeti konularında finale hazırlanacaktır. Yarışmacıların belirlenecek Prova saatinden bir saat
önce hazır olmaları gerekmektedir. Aksi halde finalist yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilecektir.

3. FİNAL YARIŞMASI: 14.05.2018 tarihinde Yarışma Jürisi önünde, halka açık olarak yapılacak finalin ardından
aynı gece değerlendirme sonuçları açıklanacaktır. Yarışmacılar; ilan edilen final yarışma saatinden bir saat
önce, sahneye uygun kıyafetle, sahne arkasında hazır bulunacaklardır. Sahneye çıkış sırası Jüri tarafından
belirlenecektir.
V. JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :
Ön elemede ve Final Jürilerinin değerlendirmelerine; katılan adayların SES RENGİ VE GENİŞLİĞİ, DİKSİYON, İCRA
ÜSLUBU VE TAVRI, SEÇİLECEK ESERLERİN FORMLARI VE ZORLUK DERECELERİ gibi kriterler değerlendirmeye
alınacaktır. Geleneksel icra anlayışının ön planda tutulması tercih sebebi olacaktır.
VI. ÖDÜLLER :
Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük derecelerinin verileceği finalistler Yarışma Jürisi tarafından belirlenmekle birlikte, Jüri
her derece için (ödülün paylaştırılması koşulu ile) birden fazla kişiyi uygun görebileceği gibi, ( layık görmediği taktirde)
her derece için bir icracı belirlemek zorunda değildir. Para ödüllerine ilişkin her türlü vergi, harç, vs yükümlülükler kazanan yarışmacıya aittir.
PARA ÖDÜLLERİ :
Birincilik ödülü
: 3.000,00 .- TL + Plaket
İkincilik Ödülü
: 2.500,00 .- TL + Plaket
Üçüncülük Ödülü : 2.000,00 .- TL + Plaket
Dördüncü Finaliste Isparta Belediyesi Özel Ödülü + Plaket
Beşinci Finaliste Isparta Belediyesi Özel Ödülü
+ Plaket
Finale kalan diğer yarışmacılara da Plaket verilecektir.
VII. DİĞER HUSUSLAR :
1. Yarışma, Isparta Belediye Başkanlığı ve Yarışma Genel Direktörünün birlikte oluşturacakları bir Düzenleme Kurulu
tarafından gerçekleştirilecektir.
2. En az 5 kişiden oluşacak Ön Jüri ve Yarışma Jürisi Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir. Düzenleme Kurulu
gerekli görmesi halinde Jüri üyelerini değiştirebilir.
3. Olası durumlarda değişiklik yapmaya, tarihleri değiştirmeye Düzenleme Kurulu yetkili kılınmıştır.
4. Kişisel kimlik bilgilerini de içeren başvuru belgelerinde; yaş, Kimlik, yarışmaya katılım şartları ve benzeri konularda
yanlış veya eksik bildirimde bulunan adaylar, hangi aşamada olurlarsa olsunlar yarışma dışı bırakılacaklardır.

5. Finale kalan adayların ulaşım ve Konaklama giderleri adayın kendisine aittir.
6. Başvuru tarihlerindeki gecikmelerde sorumluluk adaya aittir olup hiçbir şekilde hak iddia edemez.
7. Yarışmacılar; gerek yarışmaya başvuru amacıyla gönderecekleri görüntü ve ses kayıtlarının ve gerekse final günü
jüri önündeki icralarının görüntü ve ses olarak kaydedilmesine, çoğaltılmasına, yayınlanmasına izin verdiklerini, bu
cümleden olmak üzere, eser sahibi/icracı sanatçı olarak söz konusu performansları ile ilgili her türlü fikri mülkiyet
haklarını işleme, çoğaltma, yayma, temsil, telli telsiz her türlü araçla ve bu arada radyo ve televizyon ile yayım ve bedelli veya bedelsiz olarak umuma arz hakları da dahil olmak üzere her türlü mali haklarını, kiralama haklarını, komşu
haklarını, kullanmama hakkını, anılan eserin/ performansın tamamını veya bir kısmını; biçim, sayı, süre ve yer ile
sınırlı olmaksızın Isparta Belediyesine veya onun lisans vereceği, haklarını devredeceği üçüncü kişilere, münhasıran
ve gayri kabil-i rücu olarak devrettiğini/ izin verdiğini beyan ve kabul etmiştir.
8. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde Düzenleme Kurulundan
alınan görüşe göre hareket edilir.
9. Yarışmacıların; yarışma Şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava açma hakkı yoktur. Yarışma süresince hiçbir
yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır.
10.Düzenleme Kurulunun; gerekli gördüğü hallerde
hakkı saklıdır.

şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme

11. İşbu Şartname Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacak olup, yarışmaya
başvuru yapan tüm adaylar, yarışma şartnamesindeki tüm maddeleri aynen kabul etmiştir.
12. Yarışmada söylenen eserlerin telif, yayın vs. Sorumluluk yarışmacıya aittir.

Yarışmacı
Tarih
Adı ve Soyadı
İmza

e-mail
fax
web
face

: kulturbld@hotmail.com
: 0246 211 61 93
: www.ispartakulturbld.com
: www.facebook.com/ispartakulturbld

