
36. Pınar Resim Yarışması hakkında soru ve cevaplar 

Yarışmanın konusu nedir?  
•Yarışmanın konusu; “Sağlık ve Spor” 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, 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 1 Nisan 2016 tarihine kadar ‘’Yaşar Birleşik Pazarlama 

Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.-Esenşehir Mahallesi Kürkçüler Cad. 

Kanuni Sokak No:4 Dudullu-İstanbul’’adresine gönderilmelidir. 

 
Resimleri nasıl göndereceğiz? 

•Resimler istenilen kargo şirketi ile yukarıda yer alan adrese gönderilebilir. 

Gönderim 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 2 

öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci, Katar'dan 1 öğrenci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 

1 öğrenci, Kuveyt’ten 1 öğrenci, Suudi Arabistan’dan 1 öğrenci ve sosyal medyadan kazanan 1 öğrenci 

olmak üzere toplam 21 asil ve yedek öğrenci seçilecektir.  

 

• Pınar Sanat Haftası’na katılıma hak kazanan öğrenciler, ödül olarak İstanbul’da 12-16 Haziran 2017 

tarihleri arasında 5 gün boyunca Ressam Ergin İnan ve ekibi yönetiminde, profesyonel malzemelerle 

atölye çalışması yapmaya hak kazanacaktır ve çocuklara profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir 

resim çantası ile birlikte katılım sertifikası verilecektir. 

 

• Pınar Sanat Haftası’na katılım hakkı kazanan 21 öğrenciye, ayrıca Haziran 2017 tarihinde birer adet 

Samsung Tablet hediye edilecektir. 

 

• Pınar Resim Yarışması’na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 29 yedek öğrenciye, 

profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir. 

 

• Kazanan öğrenci, öğretmen veya öğrenci velisinin ulaşım,  konaklama ve yemek masrafları Pınar 

tarafından karşılanacaktır. 

 

• Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş, Pınar Sanat Haftası’na katılmaya hak kazanan ve katılan 21 öğrenci 

içinden Ressam Ergin İnan’ın belirleyeceği 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir yıllık 

burs verecektir.  
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Yarışma sonuçları ne zaman açıklanacak? 
•Yarışma sonuçları 15 Mayıs 2016 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” 
web sitesinden, 'pinarlayasam' instagram adresinden, 'pinarlayasam' 
facebook adresinden ve 'pinarkurumsal' twitter adresinden yayınlanacaktır. 

 

 

•Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine veya (0216) 528 48 00 

(dah:4919)'ya başvurabilirsiniz. 
 

 

Pinar Hakkinda 

  

Pınar, 40 yılı aşkın süredir gida sektörününün en güclü ve bilinen markalari arasında yer almaktadır. 30’dan fazla cesit ile süt ürünleri, sarküteri ve icecek 

segmentlerinde yer alan Pinar ürünleri; kalite, lezzet ve saglik misyonu ile üretiliyor. 

  

Yasar Holding Hakkinda 

  

Türk sanayiinde “ilk”lerin öncüsü olan ve 69 yıldır ülke kalkınmasına desteğini sürdüren Yaşar Topluluğu, 70 yıldır ekonomik gelişmeye katkı sağlarken 

toplumsal katkı projeleriyle de toplumun sosyal gelişimini desteklemektedir. Bugün 6’sı halka açık 20 şirketi, iki vakfı ile 7000’in üstünde kişiye doğrudan 

iş imkanı sağlayan Topluluk, başta ana iş kolları olan gıda, içecek ve boya sektörleri olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde varlığını 

güçlendirmekte, marka ve ürünlerini yaygın satış ve dağıtım ağı ile 200 bin satış noktasına ulaştırmaktadır.  
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