İSMMMO

Sokak Dostları Fotoğraf Sergisi

FOTOĞRAFLARINIZI BEKLİYORUZ
Hayvan Hakları için yaptığımız Farkındalık Etkinliği ile tüm canlıların yaşam
hakları için hükümetlerin kanunlar ve hizmetler ile müdahil olmalarını destekliyoruz.
İSMMMO Çevre Fotoğraf Ve Sinema Kulübü Fotoğraf Sergimize çektiğiniz en
fazla üç fotoğraf ile katılabilirsiniz.
Kapıdan dışarı adımımızı attığımızda ayaklarımıza sürünen, yemek, su bekleyen, koruyan,
bazen de korkutan sokak hayvanları - kedi, köpek, martı belki de karga… Sokaktaki dostlar daha
sevgi dolu, daha tahammülkâr, daha iyi insanlar olmamızı sağlamaktalar. Sadri Alışık’ın güzel
deyişiyle “sokak köpeklerine selam vermek adam olmaya çeyrek var demektir”. Aynı atmosferi,
yerküreyi paylaştığımız ancak varoluşlarını ihmal ettiğimiz, yaşam haklarını ellerinden aldığımız
sokak hayvanları ile ilgili bireysel ve toplumsal duyarlılığı, farkındalığı artırmak amacı ile bu sergi
planlanmıştır.
Üyelerimiz ve stajyerlerimizin göndereceği fotoğraflardan yapılacak seçki ile 30 fotoğraf
sergilenecektir. Ayrıca sergileme alan 5 fotoğrafı çeken katılımcımız İFSAK Fotoğraf Semineri
Ödülü kazanacaktır.Fotoğraf gönderen tüm meslekdaşlarımıza Katılım Sertifikası verilecektir.
60 cm x 40 cm boyutlarında baskı alınabilecek, 3 er adet renkli fotoğrafla katılımda
bulunabilirsiniz.Üçten fazla fotoğraf gönderelerin fotoğrafları değerlendirmeye alınamayacaktır.
Fotoğraf gönderenler, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu kabul etmiş ve izin gerekiyorsa
her türlü izni almış olmalıdırlar. Her türlü sorumluluk fotoğraf gönderen kişiye aittir.
Sizleri İSMMMO Çevre Komitesi Fotoğraf Ve Sinema Kulübü tarafından düzenlenen
bu anlamlı projeye göndereceğiniz fotoğraflar ile aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Fotoğrafların gönderileceği adres : Facebook üzerinden

#ismmmofotofilm

Takvim :
Son Başvuru

:

31 Ocak 2019

Seçki

:

16 Şubat 2019

Sonuçların açıklanması ve Sergi Açılış Kokteyli :

02 Mart 2019 Cumartesi

Ödüller :
İSMMMO Ödülü : 3 adet İFSAK Temel Fotoğraf Semineri ( veya Temel Fotoğraf Semineri bedeli kadar ileri
düzey fotoğraf semineri )
İFSAK Ödülü
: 2 adet İFSAK Temel Fotoğraf Semineri ( veya Temel Fotoğraf Semineri bedeli kadar ileri
düzey fotoğraf semineri )
Katılım Sertifikası : (Fotoğraf gönderen üyelerimize )
Seçici Kurul:
Cenap İnaltong

(İSMMMO

Çevre Komitesi Başkanı)

Esin Koç

( İFSAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı )

Metin Ekinci

( Fotoğrafçı )

Zeliha Çengerme

( İFSAK

Seminer ve Atölyeler Koordinatörü )

