BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ OKULLAR ARASI GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI
DÜZENLEYEN
KURUM /
KURULUŞ
YARIŞMANIN ADI

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ /Temizlik İşleri Müdürlüğü

YARIŞMANIN
AMACI

Çevre bilincinin oluşmasında eğitimin önemine ve değerine inanan insanlar olarak
Türkiye’nin geleceği, insana ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık geliştirebilen
gençlerin yönlendirebileceğini biliyoruz. Günlük hayatta, neredeyse tükettiğimiz
her ürünün geride bıraktığı bir atık malzemesi bulunmaktadır. Bizler bu atıkları
değerli kılmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Yarının büyükleri olan çocuklarımızın
geri dönüşebilen malzemeleri tanıyarak, geri dönüşümün önemini erken yaşta
anlamalarını sağlamak, çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak, öğrencilerle sanatı
buluşturmak, atık malzemeler kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, yaratıcılık,
teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkartmayı hedefliyoruz.

HEDEF KİTLE

Başakşehir İlçesindeki tüm Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul okulları

YARIŞMA
TAKVİMİ

Sonuçlar 4 Mayıs 2018 ‘de açıklanacaktır.

GERİ DÖNÜŞÜM MUCİTLERİ ATIK MALZEME PROJE TASARIM YARIŞMASI

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05/03/2018
Başvuru için Son Tarih: 20/04/2018
Jüri Kurulu Değerlendirmesi:27/04/2018 – 30/04/2018
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması:04/05/2018
Ödül Töreni Yeri: Sular Vadisi
KATILIM
ŞARTLARI

1. Ödüllü atık materyal yarışmasına Başakşehir ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi
ve özel okullar olmak üzere Anaokulları, İlkokul ve Ortaokul okulları katılabilir.
2. Her okuldan en fazla 3 adet tasarım Okul Müdürünün onayı ile gönderilecektir.
3.(100cm*100cm*100cm)
3. Her eserin kendine özgü adı olacaktır.
4. Yarışmaya katılan her okul ve öğrenci şartnameyi okumuş sayılır.
5. Yarışmanın ana teması ” geri dönüşümün önemini vurgulamak ” olduğundan
çalışmalarında ambalaj atıklarını kullanarak günlük hayatta kullanılabilen eserler
yapılacaktır.
6.Kullanılacak malzemeler; kâğıt, plastik, ahşap, metal atıklarıdır.
7. Okullar çalışmaları ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını ( atıklar ) kendileri temin edeceklerdir.
8. Yarışmaya Mili Eğitim Bakanlığına bağlı Başakşehir İlçe sınırları içindeki resmi ve özel
anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir. Derece alsın veya almasın tüm eserler
Başakşehir Belediyesinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için tasarım
sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yarışmaya katılan eserler sahibine geri
gönderilmez. Tasarım sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, tasarımın tüm imtiyazı
Başakşehir Belediyesine aittir.
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA
ŞARTLARI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

1. Yarışmaya katılabilmek için 20.04.2018 Cuma günü saat 17:00 ‘ a kadar başvuru
formunu eksiksiz olarak doldurularak, eserin fotoğrafları ile birlikte Başakşehir
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi
gereklidir.(gokce.cebiakgun@basaksehir.bel.tr)
2. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teslim edilecek belgeler için adres:
İstanbul, Başakşehir, Başak Mah. AK Şemseddin CD, 3/1

Tel
DEĞERLENDİRME

: 444 0 669/2418

1. Yarışmaya katılan öğrenciler projeyi / projeleri yapıp, eserlerini kendi okul
idarelerine, okul idareleri de eserlerin tamamını değerlendirilmesi Başakşehir
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.
2. Değerlendirme belediyemizce belirlenen jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
Değerlendirmeler üç farklı seviyede yapılacaktır. Bunlar;
1.SEVİYE: ANAOKULARI (geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet veya
aksesuar tasarımı)
2.SEVİYE: İLKOKUL 1,2,3,4 (geri dönüşüm malzemelerinden ürün veya
oyuncak tasarımı)
3.SEVİYE: ORTAOKUL 5,6,7,8 (geri dönüşümlü malzemelerinden kullanılabilir
eşya veya ürün tasarımı)

ÖDÜLLER

ANAOKULLARI
BİRİNCİ: 1000 TL
İKİNCİ: 750 TL
ÜÇÜNCÜ: 500 TL

İLKOKUL
BİRİNCİ: 1500 TL
İKİNCİ: 1000 TL
ÜÇÜNCÜ: 500 TL

ORTAOKUL
BİRİNCİ: 3000 TL
İKİNCİ: 2000 TL
ÜÇÜNCÜ: 1000 TL

