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4.ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM ve TOPLUM KONGRESİ 

4.ULUSLARARASI MİLLİ KÜLTÜR KARMA SANAT SERGİSİ 

 

SERGİ ŞARTNAMESİ 

1.  Sergi teması “Milli Kültür” olarak belirlenmiştir. 

2. Katılımcılar, görsel sanatlar alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü teknik ve 

malzeme ile eserlerini hazırlamakta serbesttirler.  

3. Eserlerin uzun kenarları 100 cm’den, ağırlığı ise 25 kg’dan fazla olmamalıdır.  

4. Her sanatçı en fazla iki eserle sergiye katılabilir. Sergiye kabul edilen eserlerin daha önce 

sergilenmemiş olması gerekmektedir.  

5. Sergiye eser gönderecek katılımcıların eser bilgi formunda gönderdiği ve sergi 

değerlendirme jürisi tarafından kabul edilen eserle katılım imkânı bulunmaktadır. 

6. Serginin tanıtımı, duyurusu ve yayımı amacıyla eser görsellerini telif ödemeden, isim ve 

eser bilgilerini vererek, muhtelif basın ve yayın organlarında kullanılabilir. 

7. Eserlerin kolay taşınabilir ve sergilenmeye hazır olarak (asma sistemleri vs.) gönderilmesi 

gerekmektedir.  

8. Her eserin arka yüzeyinde sanatçının adı ve eserin künyesi yer almalıdır. 

9. Ön eleme için başvurular millikulturkarmasergi@gmail.com adresine e-posta yolu ile 

yapılacaktır. Yapılan başvuru; sergi katılımcı bilgi formunu, eser bilgi formunu ve 300 

dpi’dan küçük olmayacak şekilde kaydedilmiş eser görselini kapsamalıdır.  

10. Eser bilgi formunun yer aldığı Word belgesine ve eser görseline isim verirken “katılımcı 

isim baş harfi_eser adı_eser boyutu_jpg” şeklinde kaydedilmelidir. (Örnek: 

S_Yıldız_70x100_jpg) 

11. Eser gönderimi esnasında yaşanan olumsuzluklardan etkinlik düzenleme kurulu sorumlu 

değildir. Katılımcılar eserlerini hasar görmeyecek şekilde belirtilen adrese iletmelidir. 

Belirtilen tarihten sonra ulaşan ve sergilenecek durumda olmayan (kargoda hasar gören) 

eserler sergilenmeyecektir. 

12. Sergi katılımcı bilgi formunda yer alan eserlerin geri gönderileceği adresler güncel 

olmalıdır. Adresin bulunmaması, sonradan yapılan adres değişiklikleri ile ilgili iade işlemleri, 

masrafları ve eserlerin iade aşamasında kaybolmasından etkinlik düzenleme kurulu sorumlu 

değildir. 

13. Her türlü (eser gönderim, iade, belge, katalog) kargo masrafı katılımcıya aittir. 

14. Sergi katılım bedeli 200 TL’dir. İkinci eser için sergi katılım bedelinin yarısı 

yatırılmalıdır. 

15. Katılımcılara eser görselleri ve ilgili metinlerden oluşan bir e-katalog ve katılım belgesi 

verilecektir.   
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4rd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE on SPORT, EDUCATION and SOCIETY 

4rd INTERNATIONAL JURIED ARTS MIXED EXHIITON on NATIONAL CULTURE 

 

EXHIBITION CONDITIONS 

1.  The exhibition theme is "National Culture”. 

2. Participants are free to use any techniques and materials that can be evaluated within the 

field of visual arts. 

3. Size of art works should not exceed 25 kg in weight and 100 cm in length, height or width 

4. Each artist can participate with up to two works. Works accepted for the exhibition should 

not have been previously exhibited. 

5. Participants have the opportunity to participate in the exhibition with the work that is 

defined in the artwork information form and evaluated by the exhibition jury.  

6. In order to promote the art exhibition, organizing committee may use visuals of accepted 

works in media and press without royalty payment and by providing information on the owner 

and characteristics of artworks.    

7. The art works should be easily portable and ready to be exhibited (hanging systems, etc.). 

8. Name of the artist and the artworks should be included on the back of each art works. 

9. Applications for pre-selection will be made via e-mail to millikulturkarmasergi@gmail.com 

Applications should include exhibition participation form, artwork information form and the 

visual of the artwork that is not less than 300 dpi. 

10. The word document on artwork information form and the visual of the artwork should be 

named as “First letter of the name of the participant_Surname of the participant_artwork 

size_jpg”. (For example: S_Yildiz_70x100_jpg) 

11. The organizing committee is not responsible for the unexpected events during the transfer 

of the artworks. Participants should send their works to the specified address and take 

necessary measures to prevent damage to the artwork. Works that are not in good condition 

(i.e. damaged during the transfer) or received after the deadline will not be exhibited. 

12. Addresses in the exhibition participation form should be up-to-date. The organizing 

committee is not responsible for incorrect addresses, costs of return transactions due to 

updating the addresses and the loss of artworks.  

13. All types of cargo cost (postage, return, document, and catalog) should be paid by the 

participants. 

14. Exhibition participation fee is 35 Euro. For the second art work, half of the exhibition 

attendance fee should be paid. 

15. Participants will receive a certificate of participation and e-catalog that includes visuals of 

artworks and related texts.  
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 “MİLLİ KÜLTÜRÜ” 

“NATIONAL CULTURE” 

 

 

SERGİ KATILIMCI BİLGİ FORMU   

PARTICIPANT INFORMATION FORM FOR EXHIBITION 

 

 

Kişisel Bilgiler/ Personal Information 

Adı Soyadı / Name Surname:  

Doğum Tarihi ve Yeri / Date and Place of Birth:  

İletişim Adresi / Contact Address:  

E-Posta / E-mail:  

Telefon / Telephone:  

Özgeçmiş / Biography: ( En Fazla 200 Kelime) 

  

 

 

 Ön eleme için başvurular; millikulturkarmasergi@gmail.com mail adresine en geç 20.11.2019 tarihine 

kadar yapılmalıdır. Yapılan başvuru e-postasında; sergi katılımcı bilgi formu, eser bilgi formu,  

eserlerin en az 300 dpi çözünürlükte, tek renk arka planda (Siyah-beyaz-gri) çekilmiş 1 adet fotoğrafı 

(jpeg formatında) eksiksiz gönderilmelidir. (Katılımcı fotoğrafı da 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.)  

 Applications for preselection; should be made by 20.11.2019 at the latest to the 

millikulturkarmasergi@gmail.com e-mail address. In the application e-mail; Exhibitor information 

form, work information form, works at least 300 dpi resolution, single color background (black and 

white-gray) 1 photograph taken (in jpeg format) should be sent complete. (Participant photo should be 

at 300 dpi resolution) 
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 ESER BİLGİ FORMU 

 ARTWORK INFORMATION FORM 

 

 

 

 

Eser Bilgileri / Artwork Information 

Eser Adı / Title:  

Boyutları / Dimensions:  

Yapım Yılı / Year:  

Teknik Bilgiler ve Malzeme / Technique and Material :  

 

 

 

 Ön eleme için başvurular; millikulturkarmasergi@gmail.com mail adresine en geç 20.11.2019 tarihine 

kadar yapılmalıdır. Yapılan başvuru e-postasında; sergi katılımcı bilgi formu, eser bilgi formu,  

eserlerin en az 300 dpi çözünürlükte, tek renk arka planda (Siyah-beyaz-gri) çekilmiş 1 adet 

fotoğrafı (jpeg formatında) eksiksiz gönderilmelidir. (Katılımcı fotoğrafı da 300 dpi çözünürlükte 

olmalıdır.)  

 Applications for preselection; should be made by 20.11.2019 at the latest to the 

millikulturkarmasergi@gmail.com e-mail address. In the application e-mail; Exhibitor information 

form, work information form, works at least 300 dpi resolution, single color background (black and 

white-gray) 1 photograph taken (in jpeg format) should be sent complete. (Participant photo should be 

at 300 dpi resolution) 
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