GIDA İSRAFINI ENGELLİYORUM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Amaç: Orhaneli İlçesinde eğitim alan ilköğretim ve lise öğrencileri arasında gıdaları koruma bilincinin
gelişmesi ve toplumda gıda israfının önlenmesi amaçlanmıştır.
Konu: Tüketilen gıdaların korunması, bozulmadan tüketilmesi ve gıda israfının engellenmesine yönelik
fikirlerin pratik uygulamalarla hayata geçirilmesi ve yapılan çalışmaların fotoğraflar ve yazıl ile
anlatılması bu yarışmanın konusudur.
Projelerde aranacak şartlar: Yarışmacılar evlerinde ve yaşadıkları çevrede oluşan gıda israfını önlemek
üzere pratik çözümler üretecek ve bu konuda yapacakları çalışmalarını da yazı ve dijital ortamdaki
fotoğraflarla aktaracaklardır. Bu yarışma ile katılımcıların sadece proje hazırlamalarını değil, gıdayı
korumaya ve israfı önlemeye yönelik fikirlerini bizzat uygulayarak hayata geçirmeleri beklenmektedir.
Bir öğrenci birden fazla çalışmayla yarışmaya katılabilir.
Projedeki çalışma en az 5 adet fotoğrafla belgelenecek olup görüntünün net ve anlaşılır olması
gerekmektedir. Fotoğraflar dijital olarak (jpeg veya png formatında) aşağıda belirtilen e-posta adresine
gönderilecektir.
Yazılar bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda düzgün bir Türkçeyle anlatılacaktır.
Yazıların 2 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres ve telefon
bilgilerinin Formu doldurarak kendileri imzalayacaklar ve velilerine imzalatacaklardır. İmzalı başvuru
formları taratılarak gönderilecek e-postaya eklenecektir.
Başvuru: Yarışmaya Orhaneli İlçesinde eğitim alan ilköğretim ve lise öğrencileri katılabilirler. Yarışmaya
katılımlar online olarak gerçekleştirilecek olup, hazırlanan çalışmalar (fotoğraflar ve yazı) ile başvuru
formu orhaneli@tarimorman.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
Katılımcılar www.gidanikoru.com sitesinden fikir alabilirler ve bu sitede yer alan “Kaynaklar”
bölümünden faydalanabilirler. Detaylı bilgi Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden
alınabilecektir.
Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 21 Ağustos 2020 / Sonuçların İlanı: 09 Eylül 2020
Diğer Hususlar: Yarışmaya katılan eserler; Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen
tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Projelerin değerlendirmesi aşağıdaki Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır.
1.Emir Osman BULGURLU – Orhaneli Kaymakamı
2.Ali AYKURT – Orhaneli Belediye Başkanı
3. Mehmet TAYIR – Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü
4. Osman YORULMAZ – Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Ödüller:

Birinciliğe layık görülen proje sahibine Casper Via S20 Tablet Bilgisayar
İkinciliğe layık görülen proje sahibine Casper S38 Tablet Bilgisayar
Üçüncülüğe layık görülen proje sahibine Lenova E8 Tablet Bilgisayar hediye edilecektir.

