II. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KARMA SERGİSİ
KATILIM ŞARTNAMESİ
1. Serginin Teması: “SÜRDÜLEBİLİR KENTLER”
Bu kapsamda günümüz ve gelecek kentleri için her türlü tasarım-mühendislik, sağlık ve
sosyal bilimler alanında yeni fikirlere açıktır. Sergi 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında
Nevşehir – Kapadokya’da geçekleştirilecektir.
2. Eserler belirlenen sergi değerlendirme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Seçici
kurulda bulunan üyeler; her kategori için 1.lik, 2.lik ve 3.lük ödüllerine layık görülen eserleri
belirleyeceklerdir.
3. Katılımcılar her türlü teknik ve malzeme ile eserlerini hazırlamakta serbestlerdir.
4. Eserlerin sergilenmeye hazır boyutu 50x70 cm’yi aşmamalıdır. Üç boyutlu eserler kabul
edilmemektedir.
5. Katılımcılar sadece 1 eser ile başvurmalıdır.
6. Katılımcıların eserleri 2. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ
kapsamında yer alan sunulu ve/veya poster bildiriler olamaz.
7. Katılımcılar sadece sergiye ve/veya kongre ile birlikte sergiye katılabilir.
8. Katılımcıların aşağıda yer alan başvuru formu ve taahhüt belgesini eksiksiz olarak
doldurarak, 30 Mart 2018 tarihine kadar sehircevresaglikkongresi@gmail.com adresine
göndermeleri gerekmektedir.
9. Sergiye katılım 250 TL’dir.
10. Eserlerin orijinalleri 15-30 Mart 2018 tarihlerinde belirtilen adreste olacak şekilde, elden
veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgileri bulunan ALBAN TANITIM ORGANİZASYON
TURİZM LTD. ŞTİ Remzi Oğuz Arık Mahallesi Büklüm Sokak 45/3 Kavaklıdere/ ANKARA
adresine gönderilmelidir. Gönderimler kesinlikle kargo ya da iadeli taahhütlü olarak
gönderilmelidir. Kargo gönderim ücreti ve masrafları eser sahiplerine aittir. Eserlerini
sergi/kongrenin yapılacağı otele getirecek katılımcılar 16 Nisan 2018’de teslim etmelidirler.
14. Eserlerin gönderilmesi, taşınması ve sergilenmesi esnasında hasar görmesi ve
kaybolması gibi olumsuzluklardan ALBAN TANITIM ORGANİZASYON TURİZM LTD. ŞTİ
sorumlu değildir. Sergi mekanından sergi bitiş gününü takip eden 20 Nisan 2018 tarihi içinde
geri alınmayan veya kargo ile gönderilmesi durumunda teslim alınmayan ya da sanatçının
yanlış adres bildiriminden kaynaklanan eserlerin sergi mekanı adresine geri dönmesinden
kaynaklı olan sorunlar ve bununla ilgili masraflardan ALBAN TANITIM ORGANİZASYON
TURİZM LTD. ŞTİ sorumlu değildir.
16. Eserleri sergilenen katılımcılara katılım belgesi ve ödül sahiplerine ödül belgesi
verilecektir. Tüm belgeler sergi değerlendirme kurul üyeleri tarafından imzalanacaktır.
17. Eser sahibi bu şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair ekte sunulan
taahhütnameyi imzalayarak kargo ile belirtilen adrese ve sergi günü ilgili kişilere teslim
edecektir.

