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.

2020

Kimler Katılabilir:

Yarışmaya, epilepsi ile yaşayan 6-16 yaş arasındaki çocuklar katılabilir.
Tarih: /

ESERIN HIKAYESI:

Soyadı:
Okul Adresi:

Okul Telefonu:

(Lütfen şehir alan
kodunuzu da ekleyin.)

Şehir:

KATILIMCI KATEGORISI:

6-11 Yaş

12-16 Yaş

RESMIN TÜRÜ:

Sulu Boya

Yağlı veya Kuru Pastel

Yağlı Boya

Karışık Teknik

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, 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:

Doğum Yılı:

(Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Posta kodu:

Bu formu doldurarak aşağıda belirtilenlere onay veriyorum.

HASTA MUVAFAKATNAME VE ONAM BELGESİ

İşbu onay formu ile Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından organize edilen ve UCB Pharma A.Ş.’nin
sponsorluğunda gerçekleştirilen “Epilepsi ve Ben Resim Yarışması” etkinliği kapsamında paylaştığınız
kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerinizin; ayrıca etkinliğin kapsamında ürettiğiniz
her türlü eserin etkinliğin amacına uygun olarak herhangi bir sebeple etkinlik sırasında ve etkinlik
sonrasında herhangi bir zamanda UCB Pharma A.Ş veya Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından
toplanmasına, herhangi bir şekilde ve platformda kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve
işlenmesine; AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile
ilgili sair mevzuatlar kapsamındaki haklarınız saklı kalmak kaydı ile açıkça onay vermektesiniz. Etkinlik
kapsamında ürettiğiniz her türlü eserin Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve/veya UCB’nin gerekli gördüğü
şekilde ve gerekli gördüğü platformlarda yayınlanması adına FSEK’den doğan eserin işlenmesi,
çoğaltılması, yayılması, doğrudan ya da dolaylı olarak temsil edilmesi, umuma iletilmesi, tanıtılması ve
varsa bağlantılı diğer haklarınızı Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve UCB’ye süresiz olarak
devretmektesiniz. Bu doğrultuda, etkinlik kapsamında ürettiğiniz eser ile birlikte toplanan kişisel
verilerinizin, veri sorumlusu olarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve/veya UCB Pharma A.Ş.’nin
belirleyeceği 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla
işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman
veri sorumlusu Türk Epilepsi ile Savaş Derneği veya UCB Pharma A.Ş.’ye başvurarak tarafınıza ait kişisel
verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
kişisel verilerinizin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizdeki hataların
düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini,
yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan
üçüncü kişiye iletilmesini isteme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararınızın ortaya çıkması halinde
zararınızı yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur. Bu doğrultuda, Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği ve/veya UCB’nin kişisel verilerin korunması hususundaki politika ve prosedürlerini ve ayrıca
etkinlik kapsamında ürettiğiniz esere ilişkin haklarınızı devrettiğiniz hususunu okuyup anladığınızı
belirterek Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ile UCB tarafından yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten,
bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarınızı öğrendikten sonra
onaylıyor iseniz açık rızanız ve özgür iradenizle aşağıdaki alanları doldurarak onay verdiğinizi beyan
ediniz.

Katılımcı Adı Soyadı:

Posta Kodu:

Katılımcıya Muvafakat Eden:

İmzası:

İmzası:

Eserler, 28 Ekim 2020 tarihine kadar Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Maslak AOS.55 Sok.No:2 42 Maslak Sitesi A Blok No: 277 Sarıyer / İstanbul adresine gönderilmelidir.
Değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
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 kullanılmayacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Lütfen bu formu doldurup eseriniz ile birlikte gönderiniz.
Eserinizin arkasına ayrıca; adınızı, soyadınızı, adresinizi
yazınız.
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YARIŞMAYA KATILAN KIŞININ:
Adı:
Sınıfı:
Okuduğu Okul:

/ 2020

