“20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989
tarihinde kabul edilmiş ve 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyadaki
neredeyse tüm ülkeler 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi (ÇHS) yürütmeyi kabul etmiştir. Bu
Sözleşme; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar olduğu gibi insancıl hukuk da dâhil, sadece
çocukları ilgilendiren tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araçtır.
Sözleşme’nin dört adet yol gösterici ilkesi bulunmaktadır ve bu ilkeler hakların tümünün
yerine getirilmesi için temel gerekliliklerdir.
Ayrımcılık yapmama: ÇHS’nin 42 maddesi dinleri, ırkları veya yetenekleri ne olursa olsun; ne
düşündükleri veya söyledikleri gözetilmeksizin; kültürleri ne olursa olsun; kız veya erkek, zengin veya
fakir fark etmeksizin TÜM çocukların haklarına ilişkindir.
Çocuğun üstün yararı: Çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem her
zaman için onların üstün yararına öncelik tanımalıdır.
Çocuğun varlığını ve gelişimini sürdürmesini sağlama: Her çocuğun doğal olarak yaşama hakkı
vardır. Onlara gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın temin edilmesi,
karar verme yetkisine sahip bireylerin sorumluluğundadır.
Katılım: Çocuklar kendi yaşam ve tecrübelerinin uzmanlarıdır ve kendilerini etkileyecek kararlarda
onlara danışılması gerekmektedir. Her çocuğun kendi düşüncesini ifade etme hakkı vardır ve
haklarının en iyi şekilde nasıl korunacağı ve yerine getirileceğine ilişkin tavsiye ve değerli bilgiler
verebilirler.
Çocuklar; https://luleburgazcocuk.com/wp-content/uploads/2020/04/cocuk-haklarina-yolculuk.pdf
adresinden haklarınızı öğrenebilirsiniz.
Yarışma Adı
:”Hakkını Seç, Resmini Yap” resim yarışması
Yarışma Türü ve Tekniği
: Resim Yarışması - Teknik: Pastel Boya
Yarışma Konusu
: “Haklarımla Varım”
Hedef Kitlesi
: 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-11 yaş, 12-14 yaş olmak üzere 4
kategoride düzenlenecektir.
Katılım Koşulları
:
-Yarışmaya 5-14 yaş arası her çocuk katılabilir.
-Katılımcılar yarışmaya katılmak için yaptıkları resimlerin fotoğrafını çekerek;
Ad-Soyad, yaş, adres ve iletişim numaraları ile resmin fotoğrafını ekleyerek 18 Kasım 2020
Çarşamba günü saat 17.30’a kadar resim@luleburgaz.bel.tr adresine göndereceklerdir.
-Katılımcıların yarışmaya göndereceği resimlerin dosya uzantıları “ .JPG” olmalıdır.
Yarışma Koşulları :
1. Resimler 35X50 cm ebadındaki resim kağıtlarına, pastel boya kullanılarak yapılacaktır.
2. Her katılımcı yarışmaya tek resim ile katılabilir,
3. Yarışmaya katılan resimlerin her türlü yayın ve kullanım hakkı Lüleburgaz Belediyesine aittir.
4. Resimler seçici kurul (Jüri) tarafından değerlendirilecektir.
5. Dereceye giren resimler 20 Kasım 2020 tarihinde belediyemiz sosyal medya hesaplarından
duyurulacaktır.
6. Dereceye giren katılımcıların ödülleri ikamet ettikleri adreslerine teslim edilecektir.

