15. KIRMIZI ÖDÜLLERİ
HÜRRİYET ÖZEL ÖDÜLÜ YARIŞMA KURALLARI

GENEL
1. Kırmızı Ödülleri Hürriyet Özel Ödülü yarışmasının (bundan böyle "Yarışma" olarak
adlandırılmıştır) içeriği; “Bireysel silahlanmayı görmezden gelme, silahlanmayı durdur!”
konulu briefe uygun ilan hazırlanmasıdır.
2. Yarışma'ya reklam ajanslarında tam/yarı zamanlı çalışan veya sektörde serbest (freelance)
hizmet veren profesyonel reklamcılar katılabilir.
3. Yarışma'ya başvuru, bireysel veya ekip olarak yapılabilir.
a. Yarışma'ya katılım ekip olarak yapılmışsa, bir ekip en fazla iki (2) kişiden oluşabilir.
4. Yarışma'ya son kayıt tarihi 16 Nisan 2018, Pazartesi günü saat 18:00'dir.
5. Yarışma'ya katılım, katılımcının veya ekibin, Katılım Kuralları’na göre hazırladığı gazete ilanını
son katılım tarihine kadar kirmiziodulleri.com/hurriyetozel/ adresinde yüklemesi yöntemiyle
yapılır.
6. Katılım sayısında sınırlama yoktur.
7. İşlerin son yüklenme tarihi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:00’dir.
8. Yarışma sonuçları, Kırmızı Ödülleri'nin 14 Mayıs 2018’te Uniq Hall, İstanbul’da düzenlenecek
ödül töreninde açıklanır.
9. Yarışma'ya katılım ücretsizdir.
10. Yarışma'ya katılan çalışmaların katılma koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi
bir tereddüt doğması halinde, son kararı Kırmızı Ödülleri yönetimi verir.
11. Telif haklarına ilişkin bütün sorumluluk katılımcılara aittir. Yarışma’ya katılacak çalışmalarda
kullanılan grafik tasarım, fotoğraf, resim, edebi eserler, imaj, çizim veya illüstrasyon ve
benzerlerinin FSEK 21-25. maddelerinde zikredilen mali hakları daha önce herhangi bir kurum
veya kişi tarafından devir alınmamış olmalı ve/veya hak sahiplerinin önceden yazılı izni
alınmış olmalıdır.
12. Yarışma'ya katılan çalışmalar Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından her türlü
amaçla kullanılabilir, geleneksel veya elektronik yöntemlerle yayınlanabilir.
13. Katılımcı, yarışma sonunda birinci seçilen reklamın 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununun 21-25. maddelerinde zikredilen işleme, çoğaltma, mevcut yayın imkanlarıyla
gazete, elektronik ortam, televizyon, radyo ve benzeri mecralarda yayınlanması veya CD, CDRom DVD, VCD gibi formatlarda çoğaltılması ve dağıtılması dahil yayma ve temsil ile işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayın haklarını bunları 3.
kişilere devir haklarını da kapsar şekilde, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ne devir ve temlik etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
KATILIM
14. Yarışma’ya kayıt ve katılım sadece kirmiziodulleri.com/hurriyetozel/ adresinden çevrimiçi
yapılabilir.
15. Formları internet'ten indirilmiş ve elle doldurulmuş, posta veya kurye ile gönderilmiş
katılımlar kabul edilmez.
16. Katılım için kirmiziodulleri.com/hurriyetozel/ sayfasına kayıt olmanız gerekmektedir.

17. Katılımcı veya ekip bilgileri girilerek kayıt işleminiz tamamladıktan sonra katılımınızın
görsel/ler/ini jpeg ve pdf olarak çevrimiçi yüklemeniz istenecektir.
18. Yükleyeceğiniz görseller RGB ve "jpg" formatında, uzun kenarı 1.024 pixel, kısa kenarı 768
pixel olmalıdır. Görseliniz yatay ise; dikey kenarı 768 pixel'i geçmemek şartıyla, yatay kenarı
1024 pixel olmalıdır. Dikey bir görsel yükleyecekseniz dikey kenar 768 pixel'e getirilmelidir.
Yatay veya dikey çalışılabilir. Dosya boyutu 500KB'ı aşmamalıdır.
19. Yüklenecek "pdf" dokümanı CMYK ve 300 dpi olmalı, "Renk Yönetimi" (Color Management)
kullanılmamalı, bütün fontlar "embed" edilmelidir. "Pdf" dokümanı Freehand programından
üretilmişse bütün imajlar "embed" edildikten sonra "pdf" oluşturulmalıdır.
JÜRİ
20. Kırmızı Ödülleri Hürriyet Özel Ödülü jürisi Hürriyet Dünyası yöneticilerinden oluşur.
ÖDÜL
21. Dereceye giren ilk beş ekip Kırmızı Ödül Törenine davet edilecektir. Yarışmanın birinci ekibi
tören sırasında anons edilecek ve sertifikaları sahnede takdim edilecektir.
22. Ödül kazanan işi hazırlayan kişi veya ekip üyesi iki kişi için sertifika düzenlenecektir ve Kırmızı
Ödül Töreni’nde sahiplerine takdim edilecektir.
BİLGİ ve İRTİBAT İÇİN
Kırmızı Ödülleri
kirmizi@kirmiziodulleri.com

