
“Epilepsi ve Ben” resim yarışması, çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 
tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Yarışmanın amacı, epilepsi 
konusunda farkındalığı artırmak, epilepsisi olan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden 
etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.

Kimler katılabilir: Yarışmaya, epilepsisi bulunan 16 yaş altındaki çocuklar katılabilir.

Tarih:

Eserin Adı: 

Lütfen bu formu doldurup, eseriniz ile birlikte gönderiniz. Eserinizin arkasına ayrıca, adınızı, soyadınızı, adresinizi ve 
doktorunuzun adını ve soyadını da yazınız.

Yarıșmaya katılan kișinin:
Adı Soyadı
Doğum Yılı  Okuduğu Okul  Sınıfı

Okul Adresi

Posta Kodu Șehir
Telefonu  (Lütfen şehir alan kodunuzu da ekleyin)

Tedavi Gördüğü Hastane:
Tedavi Gördüğü Hastanedeki Hekimin:
Adı  Soyadı

Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
Adı Soyadı
Telefonu  (Lütfen şehir alan kodunuzu da ekleyin)

İMZALANMIȘ ve TAM OLARAK DOLDURULMUȘ BAȘVURULAR YARIȘMAYA KABUL EDİLECEKTİR.

Bu resim yarışması çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma 
A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Resimlerin değerlendirmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin
koordinasyonunda olup, UCB Pharma A.Ş.’den bağımsızdır. Katılımcı ve kişisel bilgiler yarışma haricinde başka bir alanda kullanılmayacaktır.

Eserler, 15 Haziran 2015 tarihine kadar, cortex iletişim, Tanburi Ali Efendi Sokağı No:15 34337 Etiler/İstanbul adresine 
gönderilmelidir. Değerlendirme Jüri tarafından yapılacaktır.

Katılımcı kategorisi:  6-11 yaş 12-16 yaş

Resmin türü: Sulu Boya Yağlı veya kuru pastel Yağlı boya Karışık

Boyutlar: Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm'den kısa olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz. Bu işlem, sergiden önce 
yarışma koordinasyon merkezi tarafından yapılabilir.

Katılımcıların kişisel bilgileri, sadece yarışma yöneticileri tarafından kullanılacaktır. Katılımcının eseri, sergi, kitap, takvim vb. için 
seçilirse, sadece katılımcının adı ve soyadı ve eserin başlığı ile birlikte kullanılacaktır. Ödül kazanan eserler basında yer alabilir.

Bu formu doldurarak, așağıda belirtilenlere onay veriyorum: 
• “Epilepsi ve Ben” Resim Yarışması'na katılmak istiyorum.
• Gönderdiğim resim, bana ait orijinal bir eserdir. Bu resim, telif hakkı ya da ticari markaya tabi değildir.
• Resmimin sergilenmesi, yarışma kataloğunda yer alması ya da yarışma ile ilgili diğer basılı malzemeler, basında ve internette  
 adım ve soyadım ile birlikte kullanılması için onay veriyorum. 
• Verdiğim iletişim bilgilerinin, proje koordinasyon merkezi tarafından benimle iletişim kurmak için kullanılabileceğini biliyorum. 

Ebeveyninin ya da gözetmeninin:

Adı Soyadı İmzası

Epilepsi ve Ben Resim Yarıșması Bașvuru Formu
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