
 

MOPART RESİM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI: 

1. ‘’BENİM RENKLİ DÜNYAM’’ konulu MOPART resim karışması Mopak Kağıt Karton 

Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından (‘’MOPAK’’) düzenlenmektedir. 

2. Yarışmaya her türü resim ve boya malzemeleri kullanılarak katılım sağlanabilir. (Sulu 

boya, Pastel boya, Akrilik boya, guaj boya, kuru boya vb.) 

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve her yarışmacı 1 resim ile yarışmaya katılabilir. 

4. Yarışmacılar daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü 

şahısların haklarını ihlal eden resimlerle yarışmaya katılamazlar. 

5. Yarışmacılar, ancak veli veya kanuni temsilcilerinin bilgileri dahilinde yarışmaya 

katılabilirler. Mopak, yarışmacıların velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin 

almadan yarışmaya katılmalarından sorumlu tutulamaz. 

6. Yarışmaya katılım 18 Nisan 2020 ve 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. 

7. Yarışmaya katılım sağlamak için  ‘’Benim Renkli Dünyam’’ konulu resminizin 

mopart@mopak.com.tr mail adresine en geç 17 Mayıs 2020 tarihine kadar 

gönderilmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılan çocukların veli veya vasilerinin ekteki 

belgeyi onaylaması yarışmaya katılım için yasal zorunluluktur. Veli veya vasinin 

ekteki belgeyi onaylamaması halinde eser yarışmaya dahil edilmeyecek ve 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Yarışma resimlerinizi sosyal medya hesaplarınızdan @mopaktr instagram hesabını 

etiketleyerek de paylaşabilirsiniz. 

9. Yarışma sonuçları 29 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacaktır. 

10. Yarışmaya katılım için gönderilen resimlerin elemeleri alanında profesyonel Mopart jüri 

üyeleri ile tarafsızca gerçekleştirilecek ve yaş grupları 5-7 yaş, 8-10 yaş, 11-13 yaş 

olacak şekilde 3 kategoride değerlendirilecektir. 

11. 5-7 yaş Mopart 1. Sine Ipad, 2. Sine Akıllı Çocuk Saati ve 3. Süne Clementoni 

Coding Lab DOC Eğitici Konuşan Robot,  

8-10 yaş Mopart 1. Sine Ipad, 2. Sine Akıllı Çocuk Saati ve 3. Süne TEES ES-2000 

Elektronik Deney Seti Basic,  

11-13 yaş Mopart 1. Sine Sony PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu, 2. Sine JBL Tune 

600BTNC(ANC) Kulaküstü Kulaklık ve 3. Süne TEES ES-3000 Elektronik Deney Seti 

Expert hediye edilecektir. 

12. Kazananlara ödülleri yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren (29 Mayıs 2020) 

katılım sağlanan resim ile birlikte mailde yer alan ev adreslerine kargo ile gönderilerek 

takdim edilecektir. 

13. Ulaşılamayan yarışmacının ödül hakkı geçersiz sayılacak ve ödül hakkı bir sonraki 

yarışmacıya geçecektir. 

14. Her yarışmacı sadece 1 kez ödüle hak kazanabilir. 

15. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez, para ile satılamaz, promosyon 

olarak verilemez ve/veya ödülün nakit ve/veya mal karşılığı talep edilemez. 

16. Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Masaüstü Kağıt-Kırtasiye Pazarlama A.Ş 

çalışanları yarışmaya katılamaz. 

mailto:mopart@mopak.com.tr


 

 

EK ONAY BELGESİ : 

1- Velisi ve/veya kanuni temsilcisi olduğum çocuğum/yakınım 

........................................................... 'in Mopak tarafından düzenlenen resim 

yarışmasına katılmasına onay vermekteyim.  

2- Yarışmaya katılan çocuğumun/yakınımın isim ve doğum tarihi ile veli ve/veya kanuni 

temsilcisi olarak kendime ait; isim, adres, telefon ve e-posta adresi verileri rızamla 

verilmiş olup, adres, telefon ve e-posta bilgileri yarışma ile ilgili iletişim sürecinin 

yürütülmesi için, çocuğun doğum tarihi (yaş) bilgisi yarışmaya katılım şartları ve hangi 

kategoride yarışacağının belirlenmesine, çocuğun isim bilgisi ve yarışmaya katılınan resim 

eserinin ise yarışmanın basın yayın organları dahil her türlü ilan ve duyurularında 

kullanılmasına onay vermekteyim.  

3- Yarışmaya katıldığımız resim eserimizin yarışmada ödül alıp almadığına bakılmaksızın, 

yarışma ile ilgili her türlü basın yayın organlarında gösterilmesine, Mopak tarafından 

defter kapaklarında kullanılmasına onay vermekteyim ve bir telif ücreti talep 

etmeyeceğimi kabul ve taahhüt etmekteyim. 

4- Mopak resim yarışması katılım koşullarını okudum ve onaylıyorum.  

 

Veli/Kanuni Temsilci 

Adı:  

Soy Adı: 

Tarih: 

İmza : 

 

Katılımcı 

Adı: 

Soy Adı: 

Yaş: 

Adres: 

 

Telefon/e-mail :  


