Epilepsi ve Ben Resim Yarışması Başvuru Formu

“Epilepsi ve Ben” resim yarışması, çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi
ile Savaş Derneği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.
Yarışmanın amacı, epilepsi konusunda farkındalığı artırmak, epilepsisi olan çocukların kendilerini ifade etmesine
olanak yaratmak ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.

Kimler Katılabilir:

Yarışmaya, epilepsi ile yaşayan 16 yaş ve altındaki çocuklar katılabilir.

ESERIN HIKAYESI:

Tarih:

YARIŞMAYA KATILAN KIŞININ:
Adı:
Sınıfı:
Okuduğu Okul:

Soyadı:
Okul Adresi:

Okul Telefonu:
KATILIMCI KATEGORISI:
RESMIN TÜRÜ:

Posta kodu:

(Lütfen şehir alan
kodunuzu da ekleyin.)

6-11 Yaş

12-16 Yaş

Bu formu doldurarak aşağıda belirtilenlere onay veriyorum.

Sulu Boya

Yağlı Pastel veya Kuru
Pastel

Yağlı Boya

Karışık Teknik

UCB PHARMA A.Ş. (“UCB”) tarafından gerçekleştirilen ve şahsımın da katıldığı Etkinlik’te Etkinliğin
bir parçası olarak, fotoğrafımın çekilebileceğini, yorumlarımın kaydedilebileceğini (sesli ve/veya
görsel), söyleşi yapılabileceğini ve öykümün kayda geçirilebileceğini kabul ediyorum. Etkinlik öncesi,
sırası ve sonrasında fotoğrafım, sesli ve/veya görsel kaydım ve öykümün, iş planlama amaçları,
iç ve dış iletişimler ve eğitim, ticaret ve tanıtım amaçları ile UCB tarafından kullanılabileceği,
sunulabileceği ve/veya dağıtılabileceğini kabul ediyorum. UCB’nin yukarıda özetlenen amaçlarla
fotoğrafım, sesli ve/veya görsel kaydım ve öykümü düzenlemek için gerekebilecek şekilde bu tür
makul adımlar atabileceğini kabul ediyorum.
Bu kayıt, söyleşi ve fotoğrafların yazılı/görsel medya kuruluşlarında röportaj olarak kullanılmasına,
kaset, cd, cdrom, dvd, vcd, disket, film, digital ve analog bilgisayar ortamlarına, video klip gibi
her tür ses ve görüntü taşıyıcılarına kayıt edilmesine ve bu kaydın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(“FSEK”) çerçevesinde işlenmesine muvafakat ettiğimi; bu kayıtlra ilişkin tüm mali hakları FSEK’in
madde 21’de belirtilen işleme, madde 22’de belirtilen çoğaltma, madde 23’te belirtilen yayma,
madde 24’te belirtilen temsil ve madde 25’te belirtilen dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının tanımlandığı şekliyle ücretsiz
olarak, yurtiçinde ve yurtdışında geçerli olmak üzere, süresiz, münhasıran ve kayıtsız ve şartsız
olarak UCB’ye devir ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu işlemlere ilişkin olarak UCB’den
hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı beyan ve kabul ediyorum.
Ayrıca bu Etkinliğe ilişkin fotoğraf, söyleşi ve sair kayıtların Hasta Hakları Yönetmeliği
21.Maddesinde düzenlenen Mahremiyete Saygı Gösterilmesi ve 23.Maddesinde düzenlenen
Bilgilerin Gizli Tutulmasına ilişkin düzenlemelere de uygun olduğunu ve bu hususlarla ilgili maddi
ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı ve her türlü dava ve talep haklarımdan
gayrikabilirücu olarak feragat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

Boyutlar: Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm’den kısa olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz.
Bu işlem, sergiden önce yarışma koordinasyon merkezi tarafından yapılabilir. Katılımcıların kişisel
bilgileri, sadece yarışma yöneticileri tarafından kullanılacaktır. Katılımcının eseri, sergi, kitap, takvim
vb. için seçilirse, sadece katılımcının adı ve soyadı ve eserin başlığı ile birlikte kullanılacaktır. Ödül
kazanan eserler basında yer alabilir.
Bu formu doldurarak, aşağıda belirtilenlere onay veriyorum:
• “Epilepsi ve Ben” Resim Yarışması’na katılmak istiyorum.
• Gönderdiğim resim, bana ait orijinal bir eserdir.
• Resmimin sergilenmesi, yarışma kataloğunda yer alması ya da yarışma ile ilgili diğer basılı
malzemeler, basında ve internette adım ve soyadım ile birlikte kullanılması eser sahibinin iznine
tabidir.
• Verdiğim iletişim bilgilerinin, proje koordinasyon merkezi tarafından benimle iletişim kurmak
için kullanılabileceğini biliyorum.

EBEVEYNININ YA DA GÖZETMENININ:
Adı Soyadı:
Telefonu:

/ 2018

Doğum Yılı:

(Lütfen şehir alan
kodunuzu da ekleyin.)

Şehir:

/

(Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

HASTA MUVAFAKATNAME VE ONAM BELGESİ

Katılımcı Adı Soyadı:

Posta Kodu:

Katılımcıya Muvakafat Eden:

İmzası:

İmzası:

İMZALANMIŞ VE TAM OLARAK DOLDURULMUŞ BAŞVURULAR YARIŞMAYA KABUL EDİLECEKTİR.
Bu resim yarışması çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.
Resimlerin değerlendirmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin koordinasyonunda olup UCB Pharma A.Ş.’den bağımsızdır. Katılımcı ve kişisel bilgiler yarışma haricinde
başka bir alanda kullanılmayacaktır ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Lütfen bu formu doldurup eseriniz ile birlikte gönderiniz.
Eserinizin arkasına ayrıca; adınızı, soyadınızı, adresinizi ve
doktorunuzun adını ve soyadını da yazınız.

TR/OTH/1710/0158a(1)

Eserler, 30 Mart 2018 tarihine kadar, Perfection İstanbul / Vişnezade Mh. Süleyman Seba Cd. 79/1 Kat:5 Beşiktaş-İstanbul adresine gönderilmelidir. Değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.

