Samsun Büyükşehir Belediyesi
Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ)
“Kızılırmak Deltası Foto Safari”
(14-15 Ekim 2017)
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
DÜZENLEYEN KURULUŞ:
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği-SAMKUŞ
tarafından, Başkent Ankara Meclisi ve TFSF’nin katkıları ile 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Kızılırmak
Deltası Kuş Cenneti’nde “Kızılırmak Deltası Foto Safari” konulu Fotoğraf Yarışması yapılacaktır.
YARIŞMA YERİ:
Samsun Kızılırmak Deltası’dır.
YARIŞMANIN AMACI:
Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti’ndeki yaban hayatı, doğal varlıkları ve peyzaj
güzelliklerini fotoğraflar ile ölümsüzleştirmek, doğal, estetik ve biyoçeşitlilik değerlerinin farklı bakış
açısı ile ortaya konması, habitatların ve biyolojik çeşitliliklerin birbirleriyle ilişkilerinin fotoğrafçı bakış
açısıyla tespit edilerek tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.
YARIŞMA KATEGORİSİ VE BÖLÜMLERİ:
Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Renkli veya Siyah-Beyaz (Monokrome).
YARIŞMA TARİHLERİ:
14 Ekim 2017 Cumartesi - 15 Ekim 2017 Pazar
YARIŞMA KONUSU:
Yarışmanın amacı doğrultusunda, Kızılırmak Deltası’nı fotoğraflamak suretiyle ölümsüzleştirmektir.
KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ
Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin Karadeniz sahilinde bulunan, ekosistem değerlerini büyük ölçüde
koruyabilmiş, ender ve değerli sula kalanlardan biridir.
Delta, Kızılırmak Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Samsun ilinin 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam
ilçelerinin sınırları içerisinde yer alır.
56.000 hektar büyüklüğündeki deltanın 21.700 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemlerle
ilişkili habitatların bulunduğu doğal ve yarı doğal alanlar oluşturur.
Delta; ev sahipliği yaptığı canlılara, subasar ormanlar, ağaçlık-çalılık alanlar, tatlı-acı göller, sazlık
alanlar, ıslak çayırlar, meralar, kumullar, deniz ve tarım arazileri, haliç gibi, sulak alan
ekosistemlerinin hemen hemen tüm üyelerini içeren bir habitat zenginliği sunar.
Deltadaki karakteristik oluşumlardan biri de göllerle deniz arasındaki kumullardır. 200-300 metrelik
şeritler halinde kıyı boyunca uzanan kumulların yükseklikleri 7-8 metredir. Bazı yerlerde 12 metre
yüksekliğe ulaştıkları da görülmektedir.
Birbirinden çeşitli ve özgün habitat zenginliği barındırması ve coğrafi konumu nedeniyle Delta, eşine
az rastlanır derecede önem taşıyan bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir.
Deltada bugüne kadar 213 tatlı su alg türü, 48 zooplankton türü, 35 tür bentik organizma, 471 bitki,
29 balık, 9 çift yaşamlı, 12 sürüngen, 34 memeli ve 352 kuş türünün varlığı belirlenmiştir. Bu türler
içerisinde küresel ölçekte nesli tehlike altında olan, endemik olan ve ülkemizde önemli
popülasyonlarını sadece Kızılırmak Deltası’nda bulunduran türler bulunmaktadır.
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Delta’nın doğal özelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için, korunmasına yönelik
alınan tedbirlerin başında sahip olduğu koruma statüleri gelir. Ramsar Alanı, Doğal Sit Alanı ve
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası koruma statüleri ile korunmaktadır. Delta, barındırdığı tür çeşitliliği
ve popülasyon büyüklükleri nedeniyle “Önemli Kuş Alanı”, “Önemli Bitki Alanı” olarak tanımlanmıştır.
YARIŞMA GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcileri ve yarışma koordinatörlüğünde görev
alanlar ile birinci derece yakınları ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden kişiler dışında, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
Katılımcılar yarışma sırasında yanlarında resmi kimlik kartlarını (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,
Pasaport vb) bulundurmak zorundadır.
3. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.
4. Katılımcılar, kayıt masasına uğrayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeli ve yaka kartlarını
almalıdır. Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton
boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
5. Yarışmaya sadece kizilirmakfotosafari@gmail.com e-posta adresine gönderilen eserler kabul
edilecektir. Yarışmacılar, fotoğrafları 300 dpi çözünürlük ve 5 Mb’yi geçmeyecek büyüklükte,
kısa kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde ve jpg/Jpeg olarak göndermelidir. Yarışmaya verilen
fotoğrafların RAW form atı yarışm a sonuçları açıklanan kadar yarışmacı tarafından
saklanacak olup gereğinde seçici ve/veya düzenleme kurulu tarafından istenebilecektir.
Yarışmaya verilen jpg/jpeg fotoğraflar; kişinin yarışmacı kayıt-katılım sıra numarası “…..-1”
olarak adlandırılacaktır. Örnek: 234 kayıt no’lu yarışmacı 4 fotoğraf ile katılır ise fotoğraflarına
234-1, 234-2, 234-3 ve 234-4 ismini verecek ve yarışmaya gönderecektir. Bu nedenle
yarışmacı yaka kartını yarışmadan sonra da saklamalıdır.
6. Çekilen fotoğrafların, fotoğrafçının kendi makinesinin “Raw” ya da “Raw+Jpeg High”
formatında olması gerekir.
7. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler (fotoğrafın orijinal
yapısı bozulmayacak oranda kadrajlama; kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı gibi)
yapılabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.
8. Yarışmada dijital (sayısal) makine kullanılmalıdır. Fotoğrafın üzerinde tarih, isim, vb etiketler
bulunmamalı, fotoğraf makineleri bu tür bilgi yazılarını fotoğrafın üzerine yazdırmayacak şekilde
ayarlanmalıdır.
9. Fotoğraflar mutlaka Samsun Kızılırmak Deltası’nda, Foto Safarinin yapıldığı günlerde, kayıt
masasına kayıt olduktan sonra çekilmiş olmalıdır. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar katılamaz.
Çekime başlamadan önce fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve kullanılacak uygun
kapasitede tek bir bellek kartının sıfırlaması yapılır. Kullanılan bellek kartının marka ve seri
numarası okunabilir olmalıdır. Gerektiğinde fotoğrafların orijinal kayıtları ve RAW formatları da
istenebilecektir. Fotoğraf makinesinin pilinin bitmesi vb nedenlerle kayıt sırasında yapılan
makine ayarlarının değişmesi durumunda yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
10. Görüntüye veya exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
11. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
12. Yarışmacılar; yarışma süresince ve fotoğrafları seçme aşamasında, Düzenleme Kurulu, Seçici
Kurul üyeleri ile TFSF temsilcisinden görüş alamayacaklardır.
13. Yarışma sonu teslim ettiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
14. Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici Kurul, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
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15. Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi’’ (http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13.
Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer
katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
16. Düzenleyici kurum; Seçici Kurul değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup
bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
17. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
18. Yarışmayı düzenleyen idare organizasyonda değişiklik yapmaya olağan dışı koşullarda veya
gerekli görülen durumlarda yarışmayı, TFSF’ye yazılı olarak bildirmek koşuluyla ileri bir tarihe
erteleme ve iptal hakkına sahiptir.
19. Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir.
Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser
bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
20. Yarışma sonuçları Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve
Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) www.samkus.com web sayfası ve sosyal paylaşım hesapları ile
TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb)
hesaplarında duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan katılımcılara e-posta ve telefon ile
bildirilecektir.
21. Yarışmacılar, arazi risklerini ve yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartnameye
uymayanlar, belirlenen yarışma bölgesinde çekim yapmayanlar, kendilerinin ve başkalarının
güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
22. Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim
yapmaları zorunludur. Alanda yüksek sesle konuşmak ve bağırmak, ormanlık, sazlık alanlar
içinde sigara, puro, pipo vb içmek yasaktır.
23. Çekim alanında, kuşları ve diğer canlı doğal yaşamı rahatsız edici insansız ve insanlı hava aracı
(drone, uçak, kayık, şişme bot vs) ve benzeri motorlu araçlar kullanılmayacaktır.
24. Doğal dokuya zarar verici senaryo vb kurgu içeren unsurların saptanması, görsel töre ve
geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek görüntülerin
tespiti halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.
25. Yarışmacı kıyafetlerinin doğaya uygun renk ve donanımda olması tavsiye edilir. Sivrisinek,
haşere, zehirli bitki, böcek vb gibi etkenler ile her türlü tehlikeli duruma karşı önlemi kendisi
alacaktır.
26. Katılımcı meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan kendisi
sorumludur.
27. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
YAYIN-TELİF (KULLANIM) HAKLARI VE DİĞER KOŞULLAR:
1. Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış
olan fotoğrafları ile Başvuru Formunu onaylanarak bağışlanan fotoğraflarının Samsun
Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ)’ne,
yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış
olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının
kullanımı için Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme
Birliği (SAMKUŞ)’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için,
eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya
maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu
eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırm ak
Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) ve eser sahibinin olacaktır.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği
(SAMKUŞ) bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım
amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan
eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği
(SAMKUŞ)’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Ödül kazanan ve
sergileme alan fotoğraflar Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMKUŞ’un izniyle bağlı birimler
tarafından kullanılabilir.
Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak
kazanamamış fotoğraflardan uygun görülenleri Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun
Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) tarafından gerek görüldüğü takdirde,
fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın
alınarak Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme
Birliği (SAMKUŞ) fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen
hak ve koşullar geçerli olacaktır.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, fotoğrafların sergileneceği
bir organizasyon açılışında dereceye giren hak sahiplerinin kendilerine takdim edilecektir. Ödül
törenine katılamayan hak sahiplerinin ödülleri kizilirmakfotosafari@gmail.com e-posta adresine
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına SAMKUŞ tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve
bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
Ödül alan eserler Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve
Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya
(Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan
Almanak 2017’de yer alacaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kızılırmak Deltası
Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) ödül alan eserleri katalog vb. yayınlarda
kullanabilecektir.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Seçici
Kurul ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
Katılımcılar; Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) “Kızılırm ak
Deltası Foto Safari Fotoğraf Yarışmasına” kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi
Açılış Töreni
Yarışma Başlangıç Tarihi
Yarışma Bitiş Tarihi

: 14 Ekim 2017 Cumartesi Saat:10.00
: 14 Ekim 2017 Cumartesi Saat:10.00
: 14 Ekim 2017 Cumartesi Saat: 11.00
: 15 Ekim 2017 Pazar Saat: 21.00
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Fotoğrafları Son Gönderme Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi

: 21
: 23
: 24
: 02

Ekim 2017 Cumartesi Saat: 11.00
Ekim 2017 Pazartesi saat: 10.00
Ekim 2017 Salı
Şubat 2018 Cuma - Samsun

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Adnan ATAÇ
Fotoğraf Sanatçısı
Ata Yakup KAPTAN
Fotoğraf Sanatçısı
Kamil ÖGE
Fotoğraf Sanatçısı
Kazım ÇAPACI
Fotoğraf Sanatçısı
Özden SAĞLAM
Fotoğraf Sanatçısı
Sanem ARIKAN
Başkent Ankara Meclisi
Şenol KOCATEPE
Fotoğraf Sanatçısı
Tansu GÜRPINAR
Fotoğraf Sanatçısı
Vedat SOĞUKPINAR
Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici kurul en az beş üye ile toplanabilir.)
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN
ÖDÜL-SERGİLEMELER:
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Mansiyon (5 adet)
Sergileme (En fazla 42 adet)

4.000.- TL
2.000.- TL
1.000.- TL
500.- TL
Yerel ürün takdim edilecektir.

KONAKLAMA:
Konaklama ücreti yarışmacılar tarafından karşılanacaktır.
Bafra Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu: 0 362 537 29 38-39, Samsun Öğretmenevi ve Akşam Sanat
Okulu: 431 25 46, Bafra Sevgi Otel: 0 532 230 00 76, Hotel Amisos: 435 94 00, Serra Otel: 444 70 93, Grand
Amisos Hotel Atakum: 444 6 055, Marin Otel: 437 00 25, Venn Butik Otel: 0 362 407 00 01 - 02 – 03

TOPLANMA YERİ: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezi/Bafra-SAMSUN
Yarışmacı arzu ederse kendi aracı, bisikleti veya başka bir şekilde toplanma yeri olan ziyaretçi
merkezine gelebilir.
ULAŞIM:
Şehir içi ulaşım hizmetleri düzenleyen kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. Misafirlerin geliş yeri ve
saatine göre ulaşım organizasyonu yapılacak olup detaylı bilgiler katılımcılara bildirilecektir.
KAMPİNG:
Arzu eden katılımcılar Ziyaretçi Merkezi Bahçesinde kendi imkânları ile yarışma süresi boyunca izin
almak kaydıyla çadırlı kamp ile konaklama yapabileceklerdir.
YEMEK:
Yarışma süresince misafirlerin yemek ihtiyacı idare tarafından karşılanacaktır.
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GENEL KOORDİNATÖR:
Sanem ARIKAN
Başkent Ankara Meclisi STK Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı Daire Başkanı
DÜZENLEME KURULU:
Zennube ALBAYRAK Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
İsmail MUTLU
SAMKUŞ Birlik Müdürü
Ayşe YILDIZ
Başkent Ankara Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi
Nurcan GÜRSES
Samsun Büyükşehir Belediyesi
İLETİŞİM:
Samsun İli: Nurcan GÜRSES (Samsun Büyükşehir Belediyesi)
Telefon: 0532 794 43 31
Bafra İlçesi: İsmail MUTLU (SAMKUŞ)
Telefon: 0532 371 48 37
E-posta: kizilirmakfotosafari@gmail.com
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Özlem DEMİR (Samsun Büyükşehir Belediyesi)
Telefon: 0506 238 22 79
Elif DİZDAR (Samsun Büyükşehir Belediyesi)
Telefon: 0546 616 12 14
E-posta: kizilirmakfotosafari@gmail.com
Foto Maraton, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından “TFSF 2017-096” numara
ile onaylanmıştır.
Etkinlik sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.

(TFSF 2017-096)
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Samsun Büyükşehir Belediyesi
Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği
(SAMKUŞ)
Kızılırmak Deltası Foto Safari – Fotoğraf Yarışması
(14-15 Ekim 2017)
BAŞVURU FORMU
T.C. Kimlik No
Ülke / katıldığı şehir adı
Adı, Soyadı
Meslek
Doğum tarihi
İletişim adresi
İletişim tel - Cep tel
E-posta
Kişisel hesap IBAN No
Üye olduğunuz dernek / kulüp(ler)
Acil durumda haber verilecek kişinin
adı soyadı ve tel no’su

Yarışmada ödül ve/veya sergileme alamayan fotoğraflarımı idarenin ismimi kullanarak kullanmasına
izin veriyorum.

14-15 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde “Kızılırmak Deltası
Foto Safari” konulu Fotoğraf Yarışması şartnamesini okudum. Sağlık yönünden herhangi bir riskim
bulunmamaktadır. Tüm şartları kabul ederek yarışmaya katılmak istiyorum.
Tarih:
İsim:
İmza:
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