
“ULUSLARARASI ENGRAVİST “KÜLTÜREL MİRAS” BASKIRESİM WORKSHOPLARI 2018”

KATILIM ŞARTNAMESİ

1. Katılımcılar 17-28 yaş aralığında olmalıdırlar. 
2. Workshoplara katılım ücretsizdir. 
3. Her workshoptaki sanatçı önce kendi tekniğini katılımcılara öğretecek ardından katılımcılar bu

teknikle eser üreteceklerdir. (Kolografi- Gravür tekniklerinde İki workshop yapılacak.)
4. Her katılımcı, katıldığı workshopta uygulanan tekniğe uymak zorundadır. 
5. Adaylar, katılmak istedikleri her bir workshop başvurusu için tekniğe uygun 3 adet “Kültürel

Miras” temalı eskiz göndermelidir. 
6. Katılımcılar eskiz gönderenler arasından seçilecektir. 
7. Katılımcılar  katıldıkları  workshopta  gönderdikleri  eskizlerden  en  az  1  tanesini  çalışmakla

yükümlüdürler. Her katılımcı katıldığı workshopta en az 1 eser üretmek zorundadır. 
8. Her katılımcı ürettiği her eserden imzalı 3 edisyonu Engravist’e bırakmayı kabul eder. 
9. Katılımcılar  üretilen  eserlerin  yayın  haklarını  Engravist’e  teslim  etmiş  olur.  Eserler  için

herhangi bir telif ücreti ödenmez.  Engravist, eserleri istediği etkinlikte sergileme ve kullanma
hakkına sahiptir. 

10. Kullanılacak malzemeler Engravist tarafından sağlanacaktır. 
11. Kalacak yer ve yemek giderleri katılımcılara aittir. 
12. Katılımcılar, katıldıkları workshop programına birebir uymayı taahhüt ederler. 
13. Workshop sonunda her katılımcıya katılım belgesi verilecektir.
14. Eserler  workshopların  sonunda  düzenlenecek  sergi  için  yapılan  online  katalogda

yayımlanacaktır.  Kataloğa Engravist web sitesi üzerinden ulaşılabilir. (www.engravist.art)
15. Engravist websitesinde kabul edilen katılımcıların listesi yayınlanacaktır. 
16. BAŞVURU:

-Sanatçının 100 kelimeyi aşmayacak şekilde paragraf biçiminde hazırlanmış kısa özgeçmişi
-En az 3 adet eskiz 
-Sanatçının 500x500 boyutlarında fotoğrafı 
-Başvuru formundaki iletişim bilgileri doldurulup, imzalanmış ve taratılmış olarak

17. engravistanbul@gmail.com  adresine gönderilecek.

18. Adaylar,  hangi  workshopa  katılmak  istediklerini  belirterek  eskizlerini  ve  iletişim  bilgilerini
başvuru formuyla (imzalanmış, taratılmış olarak) birlikte engravistanbul@gmail.com adresine
göndermeliler. 

19. Eskiz gönderimi için son tarih 10 Kasım 2018’dir. 
20. Baskı  için  kağıt  ebatları  50x35 cm olacaktır.  Baskı  ebatları  kağıt  ebadına istenildiği  ebatta

basılabilir. Eskizler bu standarda göre yapılmalıdır. 
21. 19 Katılımcılar istedikleri workshopa başvurabilirler. Başvuru kısmında bu ifade edilmelidir.
22. 20 Katılımcılar tüm şartları kabul etmiş sayılır.
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BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı

Doğum Yeri ve Yılı

Unvanı

E-Posta

Telefon No

Adres 

Adayın katılmak istediği  
workshop

*Şartnamede yazan tüm hükümleri okudum ve kabul ediyorum.

Tarih

İmza

Adı – Soyadı
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