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ULUSLARARASI LIONS BARIŞ POSTERİ  
YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

     

2021-2022 Yarışma Teması 

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ “ 

“WE ARE ALL CONNECTED” 

                                                

Yarışmanın Amacı  "Barışın 33 Yılını Kutlama”. 33 yıldır dünyanın 100’den fazla ülkesinde  Lions 

Kulüpleri, çevrelerindeki okullarda çocukların Lions Uluslararası Barış Posteri 

Yarışması'na katılımını gururla desteklemektedir. Bu yarışmayla çocukların 

barışı düşünmeleri ve düşüncelerini resim sanatıyla ifade edebilmeleri 

amaçlanmaktadır. 

 

Kısa Tarihçe İlki 1988’de yapılan ve her yıl Barışı içeren farklı bir tema seçilen yarışmada 

bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 100’den fazla ülkeden 3,6 milyondan 

fazla çocuk katılmıştır. 

 Türkiye 1994 yılında (Zeynep Güleç Ulusoy) dünya birinciliği, izleyen yıllarda 

da mansiyonlar kazanmıştır. 

 

Yarışmaya Katılım  Gençleri sanata teşvik eden yarışmada genç sanatçıların ürettikleri benzersiz 

işler kendilerinin yaşam deneyimlerini ve kültürlerini ifade etmektedir.  

 Yarışma, 15 Kasım 2021 tarihi itibariyle, 11, 12, 13 yaşlarında olacak tüm 

öğrencilere açıktır. Katılan öğrenciler aşağıdaki yarışma kuralları ve şartları 

bölümünde belirtilen koşullara uymalıdır. Her öğrenci tek eserle katılabilir. 

Her eser tek öğrenciye ait olmalıdır.   
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Eserin Ölçüleri Yapılan çalışmasının;   

                                                    33 cm x 50 cm’den küçük ve  

                                                    50 cm x 60 cm’den büyük olmaması,  

                                                   TERCİHEN:  35 cm x 50 cm olması   

                                                   POSTERİN dikey olarak kullanılması gerekmektedir.  

                                                   Eseri çerçeveletmeyiniz,  karton çerçeve de kullanmayınız. 

 

Eserin İçeriği Temanın özgünlüğü, sanatsal değeri ve ifadesi açısından değerlendirilecek 

sanat çalışması öğrencinin bireysel ve orijinal tasarımı olmalıdır.                   

Kopya eserler kabul edilmeyecektir. 

 

Kullanılacak Malzeme Her türlü malzeme kabul edilir.  

                                                   Tebeşir, karakalem ve pastel kullanılan eserler,  

                                                   bulaşmayı önlemek üzere sabitleyici bir sprey kullanılmalıdır.   

                                                   Eserleri lamine etmeyiniz. 

Üç boyutlu eserler kabul edilmeyecektir.  

Hiçbir şey yapıştırılmamalı, zımbalanmamalı ya da  

esere herhangi bir şekilde iliştirilmemelidir. 

 

Eserin Yapısı  Posterin ön kısmında herhangi bir dilde  yazı ve  

                                                   numaralamaya izin verilmemektedir.  

                                                   Tüm eser sahiplerinin imzaları ya da parafları posterin arkasına atılmalıdır. 

Eser esnek bir malzeme üzerine yapılmalıdır,  

                                                   böylece postalanırken rulo yapılabilir. 

                                                   Posteri kesinlikle katlamayınız. 

 

Diğer Kurallar Barış Posteri Yarışmasına katılma fırsatı elde ettikleri takdirde katılımcılar 

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğine isimlerinin ve fotoğraflarının teşvik ve 

tanıtım amaçlı kullanılmasına izin vermeyi kabul ederler.  
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Uluslararası yarışmaya gönderilen eserler Uluslararası Lions Kulüpleri 

Birliği’nin mülkiyetine geçer, iade edilmezler. Bu eserler Birlik tarafından 

çeşitli tanıtım ve yayın faaliyetlerinde, eser sahibinin adı belirtilerek  

kullanılabilir.  

Yarışma Takvimi                      

• 15 Kasım 2021: Lions Kulüplerin Genel Yönetmene seçtikleri posteri  

göndermeleri için son tarih. 

• 1 Aralık 2021: Genel Yönetmenin, Yönetim Çevresi birincisi seçilen posterin 

Çoğul Yönetim Çevresi (Konfederasyon) Konsey Başkanına göndermesi için 

son tarih 

• 15 Aralık 2021: MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi olarak Türkiye’yi temsil 

edecek posterin ULKB’ ye yollanması için son tarih. 

• 1 Şubat 2021: Uluslararası boyutta kazananların açıklanması  

 

Yarışma Jürileri Her Lions Kulübü, desteklediği okullardaki Federasyon düzeyindeki 

yarışmaya katılacak eserin seçimini yapacak jüriyi okul idaresi İle birlikte 

belirler.  

 Federasyonlar kendi jürilerini belirler. 

 Konfederasyon kendi jürisini belirler. 

 

Ödülleller                       Lions Kulüp ödülleri:  kulüpler tarafından belirlenir. 

                                          Federasyon Ödülleri: Federasyon birincilerine bir birincilik sertifikası verilir. 

                                          Federasyonlar buna ek ödül verebilirler.  

                                          Bu ödüller parasal değil hediyeler şeklinde olur (madalya ve benzeri). 

 

 ULUSLARARASI LİONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ 

 

                                          1. GELEN ESERİN SAHİBİNE 5.000$ (beş bin Amerikan Doları)  

                                          

                                         23 ADET MANSİYON KAZANAN ESER SAHİPLERİNİN HER BİRİNE :  500$ (beş yüz 

                                                                    Amerikan Doları) ödül verir. 

 

 


