XƏYAL ET....DAHA YAXŞI BİR DÜNYA!
İştirak forması : foto/ video müsabiqə
MÜRACİƏT EDƏN HAQQINDA MƏLUMAT
Soyad

Ad

Vətəndaşlığı :

Tarix
Yaş (müraciət olunan tarixdə)

Küçə

Ev /Mənzil

Şəhər

Rayon

Əlaqə Telefonu

E-poçt ünvanı

Poçt indeksi

ƏLƏVƏ MƏLUMATLAR
Əgər müraciət edən şagird və ya tələbədirsə, xahiş edirik məktəb və ya universitetin adını qeyd edin :
Əgər müraciət edən peşə sahibidirsə, xahiş edirik peşənizi qeyd edin :
Hobbilər :

FOTO / VİDEO

Foto və ya videonun adı :

Foto və ya videonun qısa təsviri:

RAZILAŞMA
Xahiş edirik, aşağıda cavabınızı işarələyin :

Mən “Xəyal et” Foto/Video müsabiqəsinin Rəsmi Qaydalarını və aşağıda göstərilmiş Şərtləri oxuduğumu və onlardan irəli gələn öhdəlikləri öz üzərimə götürdüyümü
təsdiq edirəm. BƏLİ XEYR
* “XEYR” cavabı verdiyiniz halda müsabiqədən kənarlaşdırılacaqsınız. Rəsmi Qaydaların nüsxəsini www.sizinavropa.azsaytından əldə edə
bilərsiniz.

İMZA

İmzalanmamış halda müraciət tamamlanmış hesab olunmur.

İmza

Tarix

XƏYAL ET...DAHA YAXŞI BİR DÜNYA! FOTO / VİDEO MÜSABİQƏSİNİN RƏSMİ QAYDALARI
Mən, müraciət edən şəxs, aşağıdakı şərt və qaydaları başa düşüb qəbul edirəm:
Şərtlər/Qaydalar.
a) Müsabiqədə iştirak üçün müraciət edən zaman, müraciət edən zəmanət verir :
(i) təqdim etdiyi foto / videonun müəllif hüquqlarının yalnız ona məxsus olmasına və Təşkilatçıya foto / videonun nüsxəsi ilə bərabər, foto
/ videoda əks olunan hər bir şəxsin həmin foto / videoların müsabiqədə iştirakına və Tədbirdə göstərilməsinə razılığını tesdiq edən yazılı
formada icazə sənədini təqdim etməyə və müsabiqədə iştirak üçün təqdim olunan foto / videoda əks olunan azyaşlı uşaqların valideyn və
ya qanuni qəyyumlarından həmin foto / videoların müsabiqədə iştirakına və Tədbirdə göstərilməsinə razılıqlarını təsdiq edən yazılı
formada icazə sənədini təqdim etməyə; və
(ii) Müraciət edən foto / videonu tam və müstəsna olaraq özü təqdim etmək, eyni zamanda Təşkilatçıya heç bir kompensasiya olmadan,
Bölmə 9(d)-da qeyd olunan və foto / videonu təqdim etmək səlahiyyətini vermək hüququna malikdir ;və
(iv)əvvəlcədən hər hansə şəxs, şirkət və təşkilata təqdim etmək səlahiyyəti verildiyi halda müraciət edənin təqdim etməkdə heç bir
hüququ olmur
b) Təşkilatçı yalnız öz qərarı ilə, təşkil etdiyi tədbir müddətində istənilən təqdimatı təhqiredici, Təşkilatın imicinə uyğun olmaması və ya iştirakçının
rəsmi qayda və şərtlərə tabe olmamasını əsas götürərək, iistənilən vaxt diskalifikasiya etmək hüququnu malikdir.
c) Əgər təqdimat müraciət edənə aid olmayan material və ya elementləri əks etdirirsə, və ya hər hansı bir üçüncü şəxsə aiddirsə, bu zaman iştirakçı
foto/ videonun təqdimatına, eyni zamanda Təşkilatçı tərəfindən həmin foto/ videonun istifadə olunması, göstərilməsi üçün lazım olan icazənin əldə
edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
Müsabiqəyə foto/ video göndərməklə müraciət edən şəxs, foto/ videoya aid olan mənəvi, hüquqi, şəxsi, gizlilik hüquqi daxil olmaqla bütün
hüquqlarından imtina edir və Təşkilatçıya qonararsız və ya heç bir ödəmə forması olmadan məhdudiyyətsiz, müddətsiz, dəyişilməz və bütün
dünyada, internet də daxil olmaqla göstərmək, yaymaq,çoxaltmaq hüququ verir. Bununla yanaşı aşağıdakı məqsədlər daxil olmaqla heç bir bildiriş
və ya icazə alınmır:
(a) Müsabiqənin tərkib hissəsi olaraq və ya digər formada foto/ videonun tam və ya müəyyən hissəsinin göstərilməsi, yayılması,
yayımlanması, çoxaldılması
(b) Foto/Videonun müəllifi kimi müraciət edənin adının qeyd olunması
(c) müsabiqədə iştirak; və
(d) Təşkilatçının müsabiqənin, gələcəkdə keçiriləçək müsabiqələrin, Təşkilatın məhsul və xidmətərinin reklamı daxil olmaqla,
müxtəlif reklam məqsədləri üçün.
Foto/ videoların Təşkilatçı tərəfindən istifadə olunması heç bir halda iştirakçının qalib gəlməsi və ya mükafata layiq görülməsi demək deyil.
e) Təqdimat zamanı müraciət edən şəxsin müəyyən olunması ilə bağlı anlaşılmazlıq olduğu zaman, təqdimatçının kimliyi e-poçt ünvanındakı adı ilə
müəyyən olunacaq.

f ) Mükafatı almaqla, müraciət edən qəbul edir ki,tədbirdə iştirak ilə əlaqədar olaraq və ya təqdim olunmuş mükafatın istifadə və ya qeyri-düzgün
istifadə zamanı məruz qaldığı hər hansı bir zərər və ya itgiyə görə Təşkilatçı, onun işçiləri, səhmdarlar, filiallar, reklam və təbliğat agentləri heç bir
məsuliyyət daşımır.
g) Mükafatı qəbul etməklə müraciət edən, qanunla qadağan olunmuş hallar istisna olmaqla, heç bir məhdudiyyət olmamaq şərti ilə Təşkilatçı
tərəfindən qalib gələn şəxsin adı, ünvanı (yalnız ölkə, şəhərin adı ), bioqrafik məlumatları, müsabiqədə iştirak edən foto/video, əldə etdiyi mükafat
haqqında məlumatların göstəriləsinə və yayılmasına razılıq verir.

