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ISTENEN BELGELER

BA9VI.JRU DILEKgESI

MILLI ECITIM MODUru-06ONE
sunulmak 0zere)(Eser inceleme Komisyonuna

2 ]YUNIA TEKSTI
iergilenmek i$enen oyunun yelzrl tam memi dosyada olacaktrr.

l )YIJNIJN VIDEO GORCNTOSO
Jergilenmek istenen o),unun yazrl daha dnceki Sdsterimlerind€n veya kostoml0 ptowlann fakilmif video 86nht0s0 CD

r'eya DVD icerisinde dosvada olacaktrr.
.t ffiEyA ESERIN oYNANMASINA IzlN VERILDIGINE DAIR

\IOTERDEN MUVAFAKATNAME
Lsar sahibini gdstercn vdveya es€rin o)manmaslM izin verildigini gosteten noter onayh muvafakttnanE dosya&

)lacaknr.
5 BA$WRU sAHtBi ADINA D0ZENLENMI$ vE KULTUR SANAT FAALIYETLERTN| YAPABILECECI l$

KoLU oLARAK BELIRTILMI$ NoTER ONAYLI VERC| LEVHASI ORNECi VE FATURA VEYA MAKBUz
)Rl.{Edl
Batvuruda bulunan kigi veya kurumun kdtor sanat faaliyetleri yapabilecegini b€lgelemesi Serekmekledir. Noter onayl

,/ergi levhasr dmegi sunmasr gerckmektedir. Aynca daha dnce okullalda gdsterim yaplr)sa k€stigi fatura- makbuz 6meg
/ey6 ilk kez gdsterim yapacaksa kes€celi fatura-makbuz dmeli dosyada olacaktrr.

rc. xlt'ailr NuuenesINI GOSTERIR KIMLIK BELCESI VE ADLI SIC|L KAYDI
Sdsteriyi sunmak ozere okula gi.ecek oFncu varsa t€knik ekipten her bir kiti igin ayn ayn olarak T.C. Kimlil
llumarasrnr sdslerir kimlik b€lcesive adlisicil kaydr dmekl€ri dosyada olacaklrr.

1 n0zk EsERLERhrtN SAHiPLERlNfN MUvAFAKATNAMESI
Jergilenecek eserde mllzik kullanrlacak is€ rntlzik sahibinin izin verdigine dair nuvafakahame dosyada olacaktrr.

cYUNCU KARIYERIERINiN BELCELENMESI
Cyunda sahneye grkan, gocuklara nesaj ileten oyunculardan en az 2 (iki) tanesinin (tek kigilik oFnhrda I (bir) kigi dahs

5nce devlet tiyatolarl bclediyelerc ai! tiyatrolar ve dzel tiyalrola.da en az I (bir) oyunda 86rcv aldrklannrn Sdsterit
oelce dosyada olacaktrr.
I.JNIMA BELGESI
Kukla ve kangoz oyunlan sergilemek isteycn kigi veya kurarnlann UNIMA belSesi sshibi olma$ gerckmekedir.

Kukla ve karagdz oyunlan ba{wrulannda UNIMA belgesi dosyada olacakrr.

NOT:

i- Bu form i$leyigte birlikteliEin saglanmast amactyla ve Gazisntep ili Eenelinde okullarda sanatsal

gosteriler yapmak isteyen kigi ve/v€ya kurumlara bagvuru dosyalannl ha.a.larken r€hbcrlik etnek

amacryla hazrrlanm6trr.

Batvuru yapmak isteyen kiti veya kurumlar gerekli sunutn evraklannl eksiksiz haarlayarak IL
MILLI ECITIM M0D0RL06CrNE teslim euneled gerekmektedir.

2- Komisyon inceleme ii ve iglemleri egilim 6&etim yrh itibariyle yrlda 2 (iki) defa olmak [zere

Eylul ve $uba! aylannda yaprlacakllr.

Eyl0l - $ubat aylannda toplanacak olan komisyona sunulacak evrsklat igin gglc9-4lg49!:q!!
.vbn lotr q0p0!e krd.r bagvurulann yaprlmasr getekmekl€dir. ILGILILERE DUYURULUR,

I


