Sizi “Gençlerin Gözüyle Medeniyetlerlerarası Diyalog” adlı uluslararası fotoğraf yarışmasına
davet etmek istiyorum.
Bu uluslararası fotoğraf yarışması Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında 25-27 Nisan 2016’da
Azerbaycan, Bakü’de gerçekleşecek olan BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu
çerçevesinde düzenlenmektedir.
Yarışmanın amacı, fotoğrafçılık yoluyla kültürel farklılık, hoşgörü ve karşılıklı anlayış gibi
değerlerin geliştirilmesi ve kültürlerarası ve dinler arası diyaloğun teşvik edilmesidir.
14-29 yaş arası tüm gençler hedefleri ve gereklilikleri karşılayan konuyla ilgili bir fotoğrafla
yarışmaya katılabilir.
Katılım sağlamak için aşağıda bahsedilen dosyaları photocontestunaoc@gmail.com adresine
e-postayla 1 Mart 2016 (Bakü saatiyle 00.01‘den itibaren)-31 Mart 2016 (Bakü saatiyle
23.59’da sona ermek üzere) tarihleri arasında göndermeniz gerekmektedir.
Ø Başvuru formu (online olarak doldurulacak form: http://goo.gl/forms/M17oh7OtR2 ) ;
Ø JPEG formatında fotoğraf (1024x768 pxs, mak. Büyüklük 8 Mb)
Her bir katılımcı sadece bir fotoğrafla katılım sağlayabilir. Birden fazla gönderilmesi halinde
jüri yarışmaya katılmak üzere sadece birini seçecektir.
Fotoğraflar BM Medeniyetler İttifakı tarafından belirlenen önceliklere dayalı olarak eğitim,
göç ve gençlerin medya sorunları gibi konuları kapsamalıdır. (Daha fazla bilgi için
http://www.unaoc.org/who-we-are/ adresini ziyaret ediniz)
Yarışma konularıyla ilgili olmayan fotoğraflar ve aşırılık, işkence, saldırı, hakaret ve öfke
içeren fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Gönderilen bütün fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecektir. Jürinin değerlendirmesinden
sonra kazananlar ilan edilecek ve ödüllendirilecektir:
1. 1000 ABD Doları
2. 750 ABD Doları
3. 500 ABD Doları

Ödül töreni Küresel Forum çerçevesinde Bakü’de düzenlenecektir. Organizasyon Komitesi
ödül törenine katılacak kazananların masraflarını (ulaşım, konaklama, yemek, yerel ulaşım)
karşılayacaktır.
Bakü/Azerbaycan’da düzenlenecek BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu süresince
yarışamaya gönderilen en iyi fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenecektir.
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1. Genel Hükümler
1.1 Bu düzenleme Gençlerin Gözüyle Medeniyetlerlerarası Diyalog” adlı uluslararası
fotoğraf yarışmasının şartlarını belirler.
1.2 Fotoğraf yarışması 25-27 Nisan 2016’da Azerbaycan, Bakü’de gerçekleşecek olan BM
Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu çerçevesinde düzenlenmektedir.
1.3 Bu uluslararası fotoğraf yarışması Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında düzenlenmektedir.
Bu amaçla bir organizasyon komitesi oluşturulmuştur.
1.4 Organizasyon Komitesinin adresi: 4 Olimpiya str. AZ 1072, Baku, Azerbaijan
2. Yarışmanın amacı
2.1 Yarışmanın amacı, fotoğrafçılık ve internet yoluyla kültürel farklılık, hoşgörü ve karşılıklı
anlayış gibi değerlerin geliştirilmesi ve kültürlerarası ve dinler arası diyaloğun teşvik
edilmesidir.
3. Şartlar ve Koşullar
3.1 14-29 yaş arası tüm gençler hedefleri ve gereklilikleri karşılayan konuyla ilgili bir
fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
3.2 Katılım sağlamak için aşağıda bahsedilen dosyaların e-postayla gönderilmesi
gerekmektedir.
Ø Başvuru formu (online olarak doldurulacak form: http://goo.gl/forms/M17oh7OtR2 ) ;
Ø JPEG formatında fotoğraf (1024x768 pxs, mak. Büyüklük 8 Mb)
3.3 Katılım sağlamak için yarışmacıların photocontestunaoc@gmail.com adresine ilgili
dokümanların e-postayla 1 Mart 2016 (Bakü saatiyle 00.01‘den itibaren)-31 Mart
2016 (Bakü saatiyle 23.59’da sona ermek üzere) tarihleri arasında göndermesi
gerekmektedir.
3.4 Her bir katılımcı sadece bir fotoğrafla katılım sağlayabilir. Birden fazla gönderilmesi
halinde jüri yarışmaya katılmak üzere sadece birini seçecektir.
3.5 Fotoğraflar BM Medeniyetler İttifakı tarafından belirlenen önceliklere dayalı olarak
eğitim, göç ve gençlerin medya sorunları gibi konuları kapsamalıdır. (Daha fazla bilgi
için http://www.unaoc.org/who-we-are/ adresini ziyaret ediniz)
3.6 Yarışma konularıyla ilgili olmayan fotoğraflar ve aşırılık, işkence, saldırı, hakaret ve
öfke içeren fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
4. Seçim ve Katılımcıların Ödüllendirilmesi
4.1 Gönderilen bütün fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecektir. Jürinin belirlediği
fotoğraflar Organizasyon Komitesi tarafından onaylanacaktır ve birlikte kazananlar
ilan edilecektir.
4.2 Jürinin değerlendirmeleri sonucunda kazananlar açıklanacak ve ödüllendirilecektir:
1. 1000 ABD Doları
2. 750 ABD Doları
3. 500 ABD Doları
4.3 Ödül töreni Küresel Forum çerçevesinde Bakü’de düzenlenecektir.

4.4 Ödül törenine katılacak kazananların masraflarını Organizasyon Komitesi (ulaşım,
konaklama, yemek, yerel ulaşım) karşılayacaktır.
4.5 Bakü/Azerbaycan’da düzenlenecek BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu
süresince yarışamaya gönderilen en iyi fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenecek
ve bir katalog yayınlanacaktır.

