BAŞVURU FORMU
Yeniköy Rotary Kulübü’nün projesi olan Bazaart Projesi’nin amacı; güzel sanatlar fakültelerinde öğrenim gören
yetenekli ve genç sanat öğrencileri ve yeni mezunları sanatseverlerle buluşturarak eserlerini sergileme ve satma olanağı
sağlamak ve aynı zamanda halkın sanata olan ilgisini arttırarak, uygun fiyatlı sanat eserlerine sahip olmalarına olanak
sağlamaktır. Yeniköy Rotary Kulübü tarafından belirlenecek Seçici Kurul tarafından seçilen 8 öğrenciye para ödülü
verilecektir. Seçici Kurul tarafından belirlenecek şart ve koşullarda verilecektir. Ayrıca Seçici Kurul’un kararları kesin
olup itiraza açık değildir. İşbu projenin tanıtımı broşür, web sayfası, blog, facebook, e-posta listeleri, basın ve Rotaryen
networkleri dahil Yeniköy Rotary Kulübü tarafından belirlenecek şart ve koşullar ile tüm basın ve yayın organları,
,internet, sosyal paylaşım siteleri kullanılarak yapılacaktır. Bazaart projesinin web sayfası www.bazaart.org olup
müracaatlar internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Bu etkinlikle ilgili koşullar, BAZAART organizasyonu tarafından belirlenir.
2. Bazaart sanat etkinliği sadece Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden
yeni mezunların (en fazla 2 yıllık mezunların) katılımına açıktır.
3. Verilecek ödüle ve sergilenecek eserlere Seçici Kurul karar verir.
4. Etkinliğe en çok 2 eser ile katılınabilinir. Eserler son 2 sene içerisinde yapılmış olmaları lazım.
5. Çalışmalar imzalanmış olmalı ve sergilenmeye hazır (örneğin; eserlerin asılması için gerekli apartların
takılı olması gibi) durumda teslim edilmelidir. Aksi taktirde eserler kabul edilmeyecektir.
6. Sergilenen eserler satışa sunulacak olup, olası satışların %20’si tüm vergi ve harçları ile birlikte,
Yeniköy Rotary Kulübüne verilecektir.
7. Eser sahibi etkinlik için önerdiği eserlerinin fiyatını makul düzeylerde tutacak ,fiyatlar resimler için
maksimum 3.500,00-TL, heykeller için maksimum 4.000,00-TL olacak ve indirim uygulanmayacaktır.
8. Sanatçıya ödeme, satılan eserin satış tarihini izleyen 45. günden sonra yapılacaktır.
9. Eserleri sergilenen katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.
10. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve en geç 14 Ocak - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında
önerilen eserlerin fotoğrafları ile birlikte bazaartyenikoyrotary@gmail.com e-mail adresine
gönderilmelidir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yeniköy Rotary
Kulübü veya Bazaart komitesi tarafından başvurunun kabul edildiğini eser sahibine bildirmesinin
ardından her durumda [25 Mart 2019 Pazartesi] tarihinde işbu başvuru formunun ekinde bulunan
SÖZLEŞME ile ıslak imzalı bir şekilde Bazaart Komitesi’ne eserlerle birlikte teslim edilmelidir. Aksi
takdirde sanatçının başvurusu kabul edilmemiş sayılır.
TEKNİK KOŞULLAR:
Teknik ve konu serbesttir.
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Yukarıdaki bilgilerin tamamı bana aittir.
Yukarıdaki şartları kabul ettiğimi beyan eder başvurumun kabul edilmesini talep ederim.
BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

