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Tema: “FÜTÜRİZM” olarak belirlenmiştir.
Theme: "FUTURISM" has been determined.
Her katılımcı en fazla iki eserle katılabilir.
Each participant can participate with a maximum of two works.
Eserler A4 (21x29,7) cm boyutu geçmemelidir.
Works should not exceed A4 (21x29.7) cm.
Teknik serbesttir. Resim, çizim, desen, özgün baskı, fotoğraf,
dijital sanat, kolaj vb. her türlü teknik uygulanabilir.
The technique is free. Painting, drawing, pattern, printmaking,
photography, digital art, collage, etc.
Any technique can be applied.

Sergi başvuru tarihleri
09 Mayıs 2022- 02 Eylül 2022

Çalışmaların üzerinde damga ya da
pul olmalıdır.
There should be a stamp
or stamp on the works.
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Gönderilen eserler orijinal olmalı, daha önce başka organizasyonlarda sergilenmiş olmamalıdır.
The submitted works must be original and must not have been exhibited in other
organizations before.
Katılımcılar çalışmalarının arkasına katılımcının Adı ve Soyadı, Eserin Adı, Tekniği, Boyutları ve
Yılı, Ülke, Adres, E-posta varsa; facebook, instagram, web sitesi gibi iletişim sağlanabilecek
bilgileri eklemelidir.
Participants must add the participant's Name and Surname, Name of the Work,
Technique, Dimensions and Year, Country, Address, E-mail address on the back of their
work. if there is; It should be added contact information such as facebook,
instagram, website.
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Irkçı, fanatik, pornografik, cinsiyet ayrımcılığı içeren eserler
sergiye dâhil edilmeyecektir. Çalışmaların üzerinde
damga ya da pul olmalıdır.
Racist, fanatical, pornographic and
gender discriminatory works
will not be included in the
exhibition.There
should be a stamp
or stamp on the
works.
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Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Sergiye gönderilen eserlerin tüm hakları Kastamonu
Üniversitesine aittir. Eserler sergilendikten sonra Kastamonu Üniversitesi GST Fakültesi
envanterine dâhil edilecektir. Gönderilen çalışmaların yayın, sergileme, kullanım gibi tüm
hakları Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne ait olacaktır.
Gönderilecek çalışmalar ticari bir meta olarak kullanılmayacaktır.
Works participating in the exhibition will not be returned. All rights of the works sent to
the exhibition belong to Kastamonu University. After the works are exhibited, they will
be included in the inventory of Kastamonu University Faculty of GST. All rights of the
submitted works such as publication, exhibition and use shall belong to Kastamonu
University Faculty of Fine Arts and Design. The submitted works
will not be used as a commercial commodity.
Gönderilmiş eserlerden konu ve temaya uygun olan
tüm eserler sergilenecektir.
All works that are suitable for the subject
and theme of the submitted works
will be exhibited.
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Gönderilen eserlerin görselleri www.artdesignplatform.com adresinde yayımlanacaktır.
Katılımcılar gönderilen eserlerin ticari değerinin olmadığını kabul etmiş sayılırlar ve bu konuda
hak iddia edemezler.
Images of submitted works will be published at www.artdesignplatform.com
participants are deemed to have accepted that the submitted works have no commercial
value and cannot claim any rights in this regard.
Eserleri sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi düzenlenecek ve e-katalog
yayımlanacaktır.
An electronic participation certificate will be issued to the participants whose
works are exhibited and an e-catalogue will be published.
Sergi ulusal ve uluslararası tüm sanatseverlere açıktır.
Katılım ücreti yoktur.
The exhibition is open to all national and
international art lovers. There is no
participation fee.
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Posta ve kargo yoluyla oluşabilecek gecikme, hasar ve kayıplardan sorumluluk kabul edilmez.
No responsibility is accepted for delays, damages and losses that may occur through mail
and cargo.
Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserler arasında eleme yapabilir.
If the Organizing Committee deems necessary, it can sift through the works.
Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, sergi takviminde değişiklik yapabilir.
If the Organizing Committee deems necessary, it can make changes in the exhibition
calendar.
Eser gönderen ve eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar,
bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.
All artists who send works and whose works are
found worthy of exhibition are deemed to
have accepted the provisions of
this specification in advance.
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