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YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 

"Ethnoart" Bir ve bölünmez " 

 

1. Genel hükümler 

 

1.1. Ulusal kültür unsurlarına sahip grafiti için eskiz yarışması (ileride Yarışma olarak 

anılacaktır) “Bir ve bölünmez Abhaz Abaza halkı” teması üzerine düzenlenmiştir. 

1.2. Yarışmanın kurucuları ve organizatörleri - Sivil Toplum Örgütü Dünya Abaza 

Kongresi ve Uluslararası Abhaz - Abaza Ulusunu Geliştirme Vakfı “Alaşara” (ileride 

Organizatörler olarak anılacaklar). 

1.3. Yarışmanın ve organizasyonunun yönetimi, yarışmanın kurucularının temsilcilerinden 

oluşan bir organizasyon komitesi tarafından yürütülür. Organizasyon komitesi; Suhum 

Belediyesi temsilcileri, başkent Suhumda, Voronova -11Caddesi'ndeki “Üniversite” Binası 

Sakinleri Birliği’nin yanı sıra resim ve mimarlık alanındaki uzmanlardan oluşmaktadır.  

 

2. Yarışmanın Amaçları 

 

2.1. Abhaz-Abazin (Abaza) halkının etnik kültür birliğinin güçlendirilmesi. 

2.2. Şehir ve kentsel çevrenin görünümünü iyileştirme sorunlarının çözümüne yetenekli 

insanların ilgisini çekmek. 

3. Yarışmanın organizasyonu 

 

3.2. Yarışma birkaç aşamadan oluşacaktır: 

1. aşama - 15 Mayıs - 15 Temmuz 2019 - yarışmaya katılacak eserlerin kabulü; 

2. aşama – 16 - 23 Temmuz 2019 tarihleri arasında - organizasyon komitesi tarafından, 

halka açık çevrimiçi oylamaya katılacak, 3 çizim ve eskizin seçimi. 

3. aşama – 27 Temmuz saat 10:00 itibari ile 05 Ağustos 2019 saat 10.00’a kadar – Sivil 

Toplum Örgütü “Dünya Abaza Kongresi”nin (www.abaza.org) adresindeki resmi web 

sitesinde çevrimiçi oylama yapılacaktır. Oylamanın ara sonuçları eş zamanlı olarak erişime 

açık bir şekilde yayınlanacaktır; 

4. aşama – 8 Ağustos 2019 - Yarışmanın kazananı açıklanacaktır; 

5. aşama – 2019 - grafitinin uygulanması (sanatçı: Dari Dobro Şirketi 

(www.daridobro.net); 

6. aşama – 2019 - Yarışma kazananının ödülünün verilmesi.  

 

http://www.abaza.org/
http://www.daridobro.net/


4. Yarışma prosedürünün içeriği 

 

4.1. Yarışmanın konusu, Abhaz-Abazin (Abaza) halkının birliğini anlatan çizimler-

eskizlere, N.A.Lakoba’nın adını taşıyan No_10 Dağlı okulunun tarihi önemini de göz 

önünde bulundurarak, yarışmasının sloganı "Bir ve Ayrılmaz" yazısının Abhazca - «Иаку, 

иузеиҩымшо» ve Abazaca «ЙазакIу йгьи йузагIвымшуш» olarak uygulanmasıdır. Sivil 

Toplum Örgütü Dünya Abaza Kongresi’nin ve Uluslararası Abhaz-Abaza Ulusunun 

Gelişimi Vakfı “Alaşara”nın logoları çizimlerin-eskizlerin bir parçası olmalıdır. 

4.2. Yarışma galibinin resmi-eskizi, Lakoba sokağının ön tarafında bulunan, Suhum, 

Voronova-11 sokağı adresindeki binanın ön duvarına bir grafiti olarak resmedilecektir. 

Duvar ölçüleri: genişlik 10 m, yükseklik 27 m ( 270 m²). 

4.3. Yarışma katılımcıları, dünyanın her yerinden ve herhangi bir yaş grubundan 

çalışmalarını sunan (ileride Katılımcılar diye anılacaktır) herkes olabilir.  

4.4. Yarışmaya, renkli olmak kaydı ile herhangi bir teknikte çizilmiş tüm eskizler kabul 

edilecektir. Eskiz çizimleri imzalanmalıdır: soyadı, ad, yaş, telefon numarası ve 

Katılımcının evinin adresi. 

4.5. Tamamlanan çalışmaların, Suhum şehri, Lakoba caddesi 109, 2. kat (Abhazya 

Cumhuriyeti Vergilendirme Bakanlığı binası) adresinde bulunan Sivil Toplum Örgütü 

“Dünya Abaza Kongresi” organizatörlerine, 15 Mayıs - 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında 

10:00-18:00 çalışma saatlerinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ya da info.abk@abaza.org 

adresine yüksek çözünürlüklü olarak gönderilmelidir. 

4.6. Yarışmaya Katılanların eserleri, Organizatör tarafından 15 Temmuz 2019 tarihi, saat 

00: 00'dan önce teslim alınmalıdır. 

4. 7 Organizasyon Komitesi, Yarışmaya sunulan tüm çalışmalar içerisinden, halka açık 

çevrimiçi oylamaya sunulacak 3 eskiz çizimi seçecektir 

4.8. Yarışmanın konusu dışında olan veya bu Yönetmeliğin 4.1 ve 4.4 paragraflarında 

belirtilen şartlara uygun olmayan çalışmaların yarışmaya katılmasına izin verilmeyecek ve 

dikkate alınmayacaktır. 

4.9. Oylama, Sivil Toplum Örgütü Dünya Abaza Kongresi resmi internet sitesinde 

(www.abaza.org) 27 Temmuz, saat 10:00 ile 5 Ağustos 2019, saat 10:00 saatlerine kadar 

sürecektir.  

4.9. Katılımcı eğer reşit değil ise, Yarışmaya çizimi gönderen yasal temsilcisi, bu 

Yönetmelikte belirtilen Yarışmanın şartlarını kabul etmektedir: 

- Organizatörlerin resmi web sitelerinde (www.abaza.org, www.alashara.org) çizimleri-

eskizleri yayınlayabilme hakkı;  

- çizimlerin-eskizlerin, sanal ve yazılı medya versiyonlarında olası yayınlanma ihtimali; 

- Organizatörlerin kurum içi raporlarının hazırlanmasında eskizlerin-çizimlerin kullanımı; 

- Organizatörlerin basım ve reklam materyallerinde çizimleri- eskizleri kullanması; 

- çizimlerin-eskizlerin kentsel grafiti için kullanımı; 

 

5. Yarışma Kazananının Ödüllünün Verilmesi 

 

5.1. Yarışmaya katılım için seçim kriterleri, çalışmanın konusu ve özgünlüğü ile orantılıdır. 

mailto:info.abk@abaza.org
http://www.abaza.org/
http://www.alashara.org/


5.2. Yarışmaya katılan katılımcıların eskizlerinin değerlendirilmesi ve Yarışmanın 

Kazananının belirlenmesi, Sivil Toplum Örgütü Dünya Abaza Kongresi’nin resmi internet 

sitesinde (www.abaza.org), yapılacak olan çevrimiçi genel oylama ile belirlenecektir. 

5.3 Oylamada en fazla oy alan katılımcı, yarışmanın galibi ilan edilerek sertifika ve özel 

ödülün sahibi olacaktır. 

5.4. Ödülün verileceği yer, tarih ve saat daha sonra açıklanacaktır. 

5.5 “Etnoart“ Bir ve Bölünmez ”projesinin küratörü, Sivil Toplum Örgütü “Dünya Abaza 

Kongresi” St.Petersburg Bölge Yönetimi Başkanı Temur Rekuaa’dır. (E-mail: 

rekvava@abaza.org, GSM: +79214222426). 

 

 
 

mailto:rekvava@abaza.org

