14. Akbank Sanat Ödüllü Filmler Üniversitelerde Festivali
Kapsamında Düzenlenecek #BiKısaÇek Yarışması Katılım
Koşulları
•

Katılımcıların; hediye kazanması için Akbank Sanat Instagram hesabını takip
etmeleri ve 3 Mayıs – 14 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan
yönlendirmelere uygun olarak, selfie’lerini (özçekim), kendisi ya da başka bir
kişi tarafından çekilmiş otoportre fotoğraflarını ya da videolarını çekerek,
komedi, dram veya fantastik konseptlerinin onlar için ne anlama geldiğini
anlatan kısa açıklama metinleriyle içerik üretmeleri gerekmektedir.

•

Başvuru içeriklerinin 3 Mayıs- 14 Haziran tarihleri arasında katılımcıların
instagram kanallarında yayınlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihlerden önce
veya sonra paylaşılmış içerikler yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

•

Bu açıklamalarla beraber yarışmaya katılanlar kendi instagram hesaplarından
#BiKısaÇek, #AkbankKisaFilm hashtaglerini kullanarak ve @AkbankSanat’ı
mentionlayarak paylaşmaları gerekmektedir.

•

Yarışma boyunca kazanan katılımcılar her haftanın sonunda olmak üzere 3
defa duyurulacaktır. 4. Haftanın sonunda yani 20-27 Haziran tarihlerinde
büyük ödülleri (3 Adet lomo'instant) kazananlar duyurulacaktır.

•

Katılımcıların hediye kazanabilmeleri için çektikleri fotoğraf veya videoların
aşağıdaki belirtilen isimlerden oluşan Jüri tarafından yayınlanmaya uygun
olarak kabul edilmesi gerekir.
Jüri:
1. Murat Göllü
2. Evrim Soner
3. Sami Kısaoğlu
4. Cabbar Cem Özdemir
5. Arda Karayaka

•

Yarışma kapsamında gelen fotoğraf ve videolar arasından 30 kişiye 3 aylık
sınırsız Sinemia ödülü, 3 kişiye Lomo Instant fotoğraf makinesi verilecektir.

•

Ödül kazanan kişiler 31 Mayıs – 20 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat
Instagram sayfasında açıklanacaktır.

•

Her katılımcının en fazla 2 adet ödül kazanma hakkı vardır.

•

Yarışmaya katılan herkes #bikısaçek hashtag’i altında paylaştıkları fotoğraf
ya da videoların Akbank Sanat tarafından kullanılabileceğini onaylamış
sayılır.

•

Kazananların kişisel bilgilerini yanlış, eksik ya da yanıltıcı vermelerinden
kaynaklanan durumlardan dolayı Akbank Sanat sorumlu tutulamayacaktır.

•

Akbank Sanat kampanya boyunca sonuçları olumsuz yönde etkileyecek şekilde
bilişim teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen kullanıcıların tüm
haklarını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.

•

Kazananlar kazandığı hediyenin nakit karşılığını talep edemez, kazandığı
hediyeyi değiştiremez, hakkını devredemez, satamaz.

•

Akbank Sanat ve Jet İstanbul Ajansı çalışanları ödül kazanamazlar.

•

Akbank Sanat; bu kampanyaya katılım esnasında, kullanıcıların kişisel
bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan
dolayı (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb...) oluşabilecek
problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan
kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

•

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 ve metin iletemez. Yasal yükümlülük
doğuran durumlarda, söz konusu katılımcı kişi/kişiler münhasıran sorumlu
olacaklarını kabul ederler.

•

Bu kampanyaya katılanlar, kampanya koşulları ile gizlilik kurallarını kabul etmiş
olurlar. Katılımcılar bu kurallara ve ilgili mevzuata uygun davranmayı,
başkalarının haklarına zarar vermemeyi, doğru bilgi vermeyi taahhüt ve kabul
ederler. Kurallara aykırı davranan kullanıcıların sayfaya erişimi engellenebilir.

•

Bu yarışma hiçbir şekilde Instagram'ın sponsorluğunda yapılmamaktadır,
Instagram tarafından desteklenmemekte ya da düzenlenmemektedir ve
Instagram ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

•

Bi Kısa Çek yarışmamızda talep ederlerse, ödül kazanan katılımcılarımıza
yüksek çözünürlüklü afişler mail yoluyla iletilecektir. Bunun dışındaki
katılımcılar afiş çizimlerine @bikisacek instagram hesabından
ulaşabilirler.

•

Katılımcılar Akbank Sanat’a doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verdikleri
takdirde Akbank Sanat’ın zararını karşılamakla yükümlüdürler.

•

Kampanya bitiş, tarih ve saati konusunda site sunucusunun tarih ve saati esas
alınacaktır.

•

Kullanıcılar, sitede beyan ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve
güncel olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

•

Kullanıcıların kampanyada belirteceği her türlü fikir ve düşünce tamamen
kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar.

•

Katılımcılar, başka herhangi bir kullanıcının kampanyaya katılmasını ya da
istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

