
 

 

 

 
         

 

 

 Düzenleyen:  

 

 

 

Ödüller ve Kargo Hakkında 

Edebiyat 

Şiir veya Hikaye 

yazmak yeterlidir 

ama okuyarak 

duygu 

desteklenebilir. 

Enstrüman 

Sadece çaldığınız 

enstrüman 

üzerinden 

değerlendirme 

yapılır. 

 

Dans 

Yeteneğiniz olan 

dans stillini 

sergileyebilir veya 

hareketli Noel 

ilahisi ile dans 

edebilirsiniz. 

Resim 

Yarışma temasına 

uygun olacak 

şekilde guaj, sulu, 

pastel vb. serbest 

boyamanızı 

yapabilirsiniz. 

 

 
Tarihler ve İletişim 

 Kayıt formları ve dosya yükleme 15 Ekim saat 14:00’te açılacak, 1 Aralık Çarşamba saat 14:00’te 

kapanacaktır. 

 5 Aralık’ta Jüri puanlaması başlayacak, 10 Aralık’ta puanlama süreci bitecektir. 
 

 Ödül sahipleri ve dereceler 20 Aralık saat 14:00’te  “timoteoshizmetleri.com” sayfasında 

paylaşılacaktır. Ödüller 21 Aralık Salı kargoya verilir. 24 Aralık Noel günü teslim edilir. 

İletişim :  Elif Şahin – 0544 616 4647 | Serap Günay – 0555 397 1695  

Tüm sorularınız için :  yydestek@timoteoshizmetleri.com 

Timoteos Çocuk Hizmetleri | İstanbul 

        Ses 

Sadece şarkı 

söyleme 

yeteneğinize göre 

değerlendirme 

yapılır. 

 



 

  Her kategoriden çıkan  için; 
 

 

 

 

 

 

 Her kategoriden çıkan  için; 
 

 

 

 

 

 

 Her kategoriden çıkan üçüncüler için; 
 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo :  
Başvuru ile alınan adres bilgisine gönderim sağlanması. 

 Kargolar “Timoteos” tarafına aittir. 

D&R 100 ₺ Hediye Çeki 

+ Eğlenceli Origami (10 yaş altı) 

 

D&R 200 ₺ Hediye Çeki 

+ Eğlenceli Origami (10 yaş altı) 

 

D&R 400 ₺ Hediye Çeki 

+ Eğlenceli Origami (10 yaş altı) 

 

Derecesiz teselli ödülü :  

D&R 50 ₺ Çeki 

 



Katılım Koşulları Hakkında 

 
  Yarışmaya katılmak isteyen çocuklarımızın yaşı 7 ile 11 arası olmalıdır. 

 

  Yarışmaya katılmak isteyen ergençlerimizin yaşı 12 ile 17 arası olmalıdır. 

 

 Yarışmaya katılacak çocuklarımızın Türk olması zorunlu değildir. 

 

  Yarışmaya katılacak çocuk Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olmalıdır. 

 

  Yarışma sürecinde en az bir veli, koruyucu veya vekil çocuk ile olmalıdır. 

 

  Yarışmaya katılacak çocuklarımız yarışma broşüründe paylaşılmış yetenek  

Kategorilerinden sadece bir tanesi ile katılım sağlayabilecektir. 

 

  Yarışmaya katılma hakkını kazanmak için ilgili web sitelerinde bulunan 

“Katılım Formu” doldurulmalıdır. 

 

  Yarışmacının yeteneğini gösterdiği video, ses, yazı veya fotoğraf dosyası 

ilgili web sitesine kayıt formu ile yüklenmelidir. 

 

 Yarışmacının ilgili alandaki yeteneğini gösterdiği dosyası verilen tema (“noel 

ve sevinç”) ile yakın şekilde hazırlamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yüklenecek Medyalar Nasıl Olmalı? 

  Aşağıdaki yönlendirmeler yarışmacının çalışması için çok önemlidir! 

 Değerlendirmeye girebilmesi için aşağıdaki yükleme kurallarına uygun olmalıdır. 

 Veri kalitesi ihtiyaç dışı kapasitede olmamalıdır. Medyayı hızlı yüklemek ve 

düzenleyici tarafın veri tabanı kotası gereği istenilen kalitede, istenilen şekilde 

oluşturulmalıdır. 

 İlgili dosyalar bir araya toparlanarak tek bir klasörde bulunmalıdır. Yüklenecek bu 

klasörün adı : “Ad-Soyad-Yaş-Kategori” şeklinde olmalıdır. 

(Örnek : Mehmet bir şarkı kayıt etti ve mp4 video kaydını bilgisayarda bir klasöre koydu daha 

sonra → Klasörün adını değiştir → “Mehmet-Yıldırım-11-Müzik” olarak düzeltti ve 

www.timoteoshizmetleri.com girerek yükledi) 

 

Müzik Dosyaları :  
Mp4 (video) olarak kayıt edilmelidir. En fazla 2 dakika olmalıdır. Video çekmek için cep 

telefonu kullanılmalı. Uzaktan ve yatay bir çekim yapılmalıdır. 

 

Edebiyat Dosyaları :  
Şiir için : Mp3 (ses) olarak kayıt edilmelidir. Yazı için “PDF, Word” vb. yazı dosyası 

şeklinde hazırlanmalıdır. En fazla 1 A4 sayfası sınırını aşmamalıdır.  

 

Dans Dosyaları :  
Mp4 (video) olarak kayıt edilmelidir. En fazla 2 dakika olmalıdır. Video çekmek için cep 

telefonu kullanılmalı. Uzaktan ve yatay bir çekim yapılmalıdır. Dans stiline göre 

videonuz farklı açılardan çekilebilir ve montajlı gönderme hakkınız vardır. 

 

Resim Dosyaları :  
Dijital tasarım ya da normal şekilde yapılabilir. En fazla A3 kağıdı boyutunda olmalıdır. 

Resim dijital alanda yapıldıysa sadece “jpg veya pdf” olarak gönderilmesi yeterlidir. 

Normal çizim yapıldıysa, bitmiş resim eğer mümkünse tarayıcıdan 300 DPI taranmalı ve 

“pdf” olarak yüklenmelidir. 

 

 

(Aklınıza takılan konularda lütfen destek isteyiniz. Destek almadan kayıt 

formu göndermeyiniz) 


