LEFKE AVRUPA ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠLETĠġĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
1.LAÜ ULUSLARARASI ĠNSTAGRAM FOTOĞRAF VE KISA FĠLM YARIġMASI
“BENĠM DÜNYAM, BENĠM GELECEĞĠM”

KATILIM KOġULLARI
1. Yarışma Lefke Avrupa Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmaya eser gönderiminin son tarihi 20 TEMMUZ 2017 olup, yarışma LAÜ İNSTAGRAM
YARIŞMASI sayfası (https://instagram.com/eulcompetition) üzerinden gerçekleşecektir.
3. Yarışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’ ndeki lise veya dengi okullarında
okuyan öğrenciler ile söz konusu öğretim kurumlarından mezun durumunda olan tüm bireylere
açıktır. Bu şartı taşımayan katılımcıların gönderdikleri eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5. Yarışma “Fotoğraf” ve “Kısa Film” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir.
6. Yarışmacılar kategorilerden herhangi birine ya da her ikisine birden katılabilir.
7. Bir yarışmacı bir kategoride en fazla üç (3) eser ile yarışmaya katılabilir. Herhangi bir kategoride üç
(3) eserden fazlasının paylaşılarak yarışmaya gönderilmesi durumunda, ilk üç (3) eser dikkate
alınacaktır.
8. Yarışmacıların gönderdiği eserler: “Benim dünyam, benim geleceğim” temasını yansıtmalıdır.
9. Kısa filmin süresi en fazla 60 saniyedir.
10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda eserin orijinal özelliğini bozmayacak filtreler uygulanabileceği
gibi kırpmalar, ışık ve renkle ilgili ayarlamalar da yapılabilir.
11. Yarışmaya katılabilmek için, yarışmacıların LAÜ İNSTAGRAM YARIŞMASI (#eulcompetition)
instagram hesabını, kendi instagram hesapları üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
12. Yarışmacıların çektikleri fotoğraf veya hazırladıkları kısa filmleri “@eulcompetition” ve
“#eulcompetition” etiketleriyle (hashtag) (iki etiket aynı anda birlikte) ve eserlerinin isimleri de
yazılmış olarak, kendi instagram hesapları üzerinden paylaşmaları gerekmektedir.
13. Yarışmaya sadece katılımcıların instagram hesapları üzerinden paylaştığı eserler dahil edilir.

14. Katılımcıların

gönderdiği eserler tamamen kendilerine ait olmalıdır. LAÜ İNSTAGRAM

YARIŞMASI komitesi, katılımcıların lise ve dengi okulda öğrenci olduğunu ve eserlerinin
kendilerine ait olduğunu belirlemek amacıyla bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir.
15. Yarışmacılar

yukarıda anılan

etiketleri kullanarak paylaştıkları

eserlerin Lefke

Avrupa

Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarında, resmi internet sayfalarında, televizyonunda, radyosunda
ve basılı tanıtım materyallerinde kullanılmasını kabul etmektedirler.
16. Katılımcıların eserlerinde üçüncü kişilerin fikri ve mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.
Ayrıca bu eserlerin kamu düzenini bozucu olmaması, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici içerik
taşımaması, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç unsuru teşkil etmemesi, herhangi bir reklam
amacı ve içeriği de barındırmaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai
sorumluluk katılımcılara aittir.
17. Katılımcıların yarışmaya göndermek üzere eser paylaştığı instagram hesapları “gönderiler gizli”
şeklinde olmamalıdır. Bu durumda katılımcılar, yukarıda anılan söz konusu etiketlerle paylaşılmış
dahi olsalar, eserleri yarışma komitesince görülemeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.
18. Yarışmaya eser gönderimi 20 TEMMUZ 2017 tarihinde sona erecektir. Gerekli şartları yerine
getirmiş eserler jüri tarafından ön elemeyi kazanarak derece için yarışacaktır. Ön elemeyi kazanan
eserlerden fotoğraflar

sergilenmeye, kısa filmler ise KKTC ulusal TV kanalları ile üniversitemiz

TV kanalında ve üniversitemizin resmi sosyal medya hesaplarında gösterime hak kazanacaktır.
19. Her iki kategoride de ön elemeyi kazanan eserlerin içinden; birinci, ikinci ve üçüncüler jüri
tarafından belirlenip, dereceye giren katılımcılara instagram profilleri üzerinden DM ile ulaşılacaktır.
24 Saat içerisinde geri dönüş alınamayan kullanıcının yerine sıradaki en yüksek puanı almış eserin
sahibi alınacaktır.
20. Yarışma sonucu 01 AĞUSTOS 2017 tarihinde LAÜ İNSTAGRAM YARIŞMASI instagram hesabı
üzerinden ve LAÜ internet sayfası ile diğer sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
21. Her iki kategori (Fotoğraf ve Kısa Film) için yarışma ödülleri;
Birinci

: Lefke Avrupa Üniversitesi % 100 eğitim bursu (4 Akademik yıl)
Yurt + 3 öğün yemek (1 Akademik yıl)
KKTC’ye geliş-gidiş uçak bileti (1 adet)

İkinci

: Lefke Avrupa Üniversitesi % 100 eğitim bursu (4 Akademik yıl)
3 öğün yemek (1 Akademik yıl) + KKTC’ye geliş-gidiş uçak bileti (1 adet)

Üçüncü

: Lefke Avrupa Üniversitesi % 100 eğitim bursu (4 Akademik yıl)

Ayrıca, dereceye girenlerin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptırmaları durumunda, sürpriz
hediyeler de verilecektir.

22. Kazanılan ödül devredilemez, değiştirelemez ve nakti karşılığı talep edilemez.
23. Yarışmaya, yarışma komitesi ve jüri üyeleriyle bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
24. Lefke Avrupa Üniversitesi, yarışma ödüllerini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını
önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
25. Jüri üyelerinin kararları kesindir, itiraz edilemez. Yarışma Jüri Üyeleri : Faruk Kalkan, Belkıs Ayhan
Tarhan, Elif Asude Tunca, Levent Duranlı, rektörlük temsilcisi.

26. Yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları okumuş, tamamen anlamış ve peşinen kabul etmiş
sayılır.

