TALPA 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları
1. Yarışma Türkiye Havayolu Pilotları Derneği tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışma 20 Nisan 2019 ( Dahil ) tarihine kadar sürecektir. Yarışma Jürisi, Talpa Yönetim Kurulu tarafından oluşturulup,
kazanan 24 Nisan’da açıklanacaktır.
3.www.facebook.com/talpa.tr www.instagram.com/talpa_org www.twitter.com/talpa_org sayfalarında yayınlanacak olan
yarışmaya katılmak isteyen kullanıcılar, bu sayfalardan en az birini takip ederek, kendi sosyal medya hesaplarında,
çekmiş oldukları, kendilerine ait havacılık konseptli bir fotoğrafı
#dunyapilotlargunu2019 hashtag ile etiketleyerek yarışmaya katılmaya hak kazanacaklardır.
4. Paylaşılan fotoğraflar konuya uygunluk, renk-ışık, kontrast kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek ve
kazanan 24 Nisan 2019 Çarşamba www.facebook.com/talpa.tr www.instagram.com/talpa_org www.twitter.com/talpa_org
sayfalarında yayınlanacak ve kazanan fotoğrafın sahibine ödülü 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü balosunda takdim
edilecektir.
5. Genel ahlak ve adaba aykırılık taşıyan fotoğraflar kampanyaya dahil edilmeyecektir. Fotoğraflar özgün, yarışmacının
kendisi tarafından çekilmiş ve photoshop vb. gibi görsel hazırlama programları tarafından işlenmemiş olması
gerekmektedir. TALPA, bu içerikteki fotoğrafları ve/veya yorumları silme ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.
6. Yarışmaya katılım ücretsizdir isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
7. Instagram profilleri gizli (protected) olan katılımcıların fotoğrafları görüntülenemeyeceğinden kampanyaya katılım için
profil ayarlarını değiştirmeleri gerekmektedir.
8. Kampanya sonunda kazanan kişilerle sosyal medya hesapları üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu
mesajda kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan
aksaklıklardan TALPA sorumlu değildir. Kazanan yarışmacıdan 1 gün içinde yanıt alınamaması durumunda yarışmadan
elenmiş sayılacak ve hakkı yedek kazanan yarışmacıya devredilecektir.
9. Yarışmanın 1.si DJI SPARK DRONE kazanacak ve kazanan yarışmacı TALPA 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü Balosu’na
bir misafirleriyle davetli olacaklardır. (Ulaşım kendileri tarafından karşılanacaktır.)
10. Katılımcılar yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılabilir.
11. Katılımcılar, kampanyaya katılmakla, kampanya kapsamında çekimini gerçekleştirdikleri ve eser sahibi oldukları
fotoğraf üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim, yeniden iletim hakları dahil olmak üzere tüm mali haklarını 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili
diğer kanunların olanak tanıdığı en geniş ölçüler içinde yer, mecra, sayı ve süre ile sınırlandırılmamış olarak tam
ruhsat biçiminde Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’ne devrettiklerini ve bu haklarının devri karşılığında ücret
talebinde bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Aynı şekilde, katılımcılar, kampanyaya katılmakla,
paylaştıkları fotoğraflarda kendi görüntüleri ile velisi ve/veya vasisi bulunduğu çocuklarının görüntülerinin
kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bu çerçevede doğan icracı sanatçılıklarına ilişkin olarak fotoğraf üzerindeki
işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden iletim
hakları dahil olmak üzere tüm mali haklarını 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer kanunların olanak
tanıdığı en geniş ölçüler içinde yer, mecra, sayı ve süre ile sınırlandırılmamış olarak tam ruhsat biçiminde Türkiye
Havayolu Pilotları Derneği’ne devrettiklerini ve bu haklarının devri karşılığında hiçbir şekilde ücret talebinde
bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
12. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın
haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez,
izin almadan kullanamaz. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, videoyu/fotoğrafı yükleyen/gönderen; her türlü
bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve TALPA’nın bu nedenle uğrayacağı her türlü
zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.
13. Katılımcılar, kampanyaya katılmakla kampanya konusu fotoğraflarda yer alan çocukların velisi ve/veya yasal vasisi
olduğunu ve söz konusu fotoğraflardaki kişilerin kendisi ile velisi ve/veya yasal vasisi olduğu çocuk olduğunu beyan
etmekte ve aksine bir durum olması halinde TALPA’nın hiçbir yasal sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.
14. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası,
Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı
bağlayacaktır.
15. Kampanyaya katılanlar Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. Bu kabul, kişisel verilerin korunması
kapsamında bu kampanya amacı ile kişisel verilerin işlenmesine katılımcılar tarafından açık olarak rıza gösterilmiş
olmasını da kapsar.
16. TALPA yukarıda belirtilen tüm bu katılım koşullarında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

