
33. Pınar Resim Yarışması hakkında soru ve cevaplar 

Yarışmanın konusu nedir?  
• Yarışmanın konusu; “Süt İçiyorum, Sağlıklı Büyüyorum” olarak 

belirlenmiştir. 
    
 
Hangi malzemelerle resim yapılabilir? 
• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir.(sulu boya, pastel 

boya, kuru boya, yağlı boya vb.) 
 
 
Kaç resim gönderebiliriz? 
• Her yarışmacı öğrenci, istediği sayıda resim ile yarışmaya katılabilir. 
 
 
Size nasıl ulaşacağız? 

• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacının; adı, soyadı, yaşı, 

ev adresi, ili - coğrafi bölge bilgisi, telefon numaraları ve okulu açık olarak 

yazılmalıdır.  



Resimleri gönderirken bir ön eleme yapmalı mıyız? 
• Yarışmacıların çizdikleri tüm resimler bir eleme yapılmadan gönderilmelidir. 
 
 
Resimleri en son ne zaman gönderebiliriz? 

• Resimler, en geç 28 Nisan 2014 tarihine kadar  “Yaşar Birleşik Pazarlama 

Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. PK: 34775 – İstanbul” veya “Yaşar 

Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. – Yukarı  Dudullu 

Mahallesi Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4 Dudullu – İstanbul” 

adresine gönderilmelidir. 

 
Resimleri nasıl göndereceğiz? 

• Resimler istenilen kargo şirketi aracılığı ile yukarıda yer alan adreslerimize 

gönderilebilir. Kargo ücretleri göndericiler tarafından ödenecektir. 
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 Resimlerin değerlendirilmesi sonucunda verilecek ödüller nelerdir? 
  
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye çapında her coğrafi 

bölgeden 3 yarışmacı, KKTC’den 1 yarışmacı ve Almanya’dan 1 yarışmacı olmak 
üzere toplam 23’er asil ve 23’er yedek yarışmacı seçilecektir.   
 

• Seçilen yarışmacılar, ödül olarak İstanbul da 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında 5 
gün boyunca Ressam Prof. Ergin İnan ve ekibi yönetiminde, profesyonel malzemelerle 
Pınar Sanat Haftası’na  katılmaya hak kazanacaktır.  

 
• 33. Pınar Çocuk Resim Yarışması seçici kurulu tarafından seçilen 23 asil yarışmacıya 

birer adet olmak üzere toplam 23 adet ipad mini hediye edilecektir. Ipad mini ödülü, 
kazanan yarışmacılara, 16 – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
Pınar Sanat Haftası organizasyonu esnasında takdim edilecektir. 
 

• Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılarak ana jüri değerlendirmesi sonucunda 
belirlenen 23 asil yarışmacıya, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim 
çantası hediye edilecektir.  
 

• Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş, Pınar Sanat Haftası’na katılmaya hak kazanan ve 
katılan 23 yarışmacı içinden Ressam Prof. Ergin İnan’ın yarışmacıların beşeri ilişkileri 
ve sanat haftası esnasında göstereceği performansa göre belirleyeceği başarılı  3 
yarışmacıya Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir yıl burs verecektir.  
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Yarışma sonuçları ne zaman açıklanacak? 
• Yarışma sonuçları 03 Haziran 2014 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” 

web sitesinde yayınlanacaktır. 
 

 

 

• Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 444 76 27 no’lu Pınar 

İletişim Merkezi’ne veya @pinarkurumsal resmi Twitter hesabına 

başvurabilirsiniz.  
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