Bilime Yön Veren Kadınlar Online Yarışma Katılım Koşulları
1.

Bu kampanya, British Council adına düzenlenmektedir

2.

Kampanya, https://www.britishcouncil.org.tr adresli internet sitesinde gerçekleştirilecek olup; 14.02.2017
tarihinde başlayacak ve 08.03.2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

3.
4.

Kampanyaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya 13 yaş üstü herkes katılabilir. Üst yaş kısıtlaması bulunmamaktadır

5.

Kampanyaya birden fazla kez katılım sağlanabilir.

6.

Kampanyaya katılanlar arasında İngiltere’de yapılacak çekilişle üç kişye iPad, sırt çantası ve mobil
mikroskop hediye edilecektir.

7.

Kampanya sonunda talihlilerin ödülleri kargo ile gönderilecektir.

8.

Kazananların isimleri, kampanya sonunda 15.03.2017 tarihinde www.britishcouncil.org.tr adresinde ve
sosyal medya hesaplarımızda ilan edilecektir.

9.

Bu kampanyaya British Council ve Youth Media çalışanları ve birinci derece akrabaları katılamaz.

10. Yarışma dahilinde istatistiki amaçlı bazı bilgiler talep edilecektir.
11. Ödül kazananlara yarışma uygulaması dahilinde iletilen iletişim bilgileri üzerinden ulaşılacaktır.
12. Kazananların ödüllerini alabilmesi için uygulamaya kaydoldukları isimleri ile aynı ismin yer aldığı nüfus
cüzdanlarını ibraz etmeleri zorunludur. Uygulamaya kayıt isimleriyle aynı isimde nüfus cüzdanlarını ibraz
edemeyen kullanıcıların hakları bir sonraki kullanıcıya devredilir.
13. Bir kişi kampanyada birden fazla ödül kazanamaz.
14. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
15. Katılımcılar tarafından yanlış veya eksik iletişim bilgileri verilmesinden dolayı yaşanabilecek
aksaklıklardan, British Council sorumlu tutulamaz.
16. British Council kampanya boyunca ve sonrasında, uygulamada öngörülmemiş açıklar yoluyla veya
herhangi bir şekilde haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıları, kampanya sonuçlarını olumsuz
yönde etkileyecek şekilde hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan elde edilen çekiliş hakkı, anket
katılımı vb. her türlü işlem veya kazanılan ödülleri tespit etmesi durumunda, katılımcının bütün
kampanya verilerini, çekiliş hakkını, ödül hakkını, üyeliğini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme, kazananı
değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.
17. Katılımcıların, kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran British
Council adına Youth Media tarafından yapılacaktır.
18. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, British Council kampanya ve kampanya
uygulama kayıtları esas alınacaktır.
19. British Council bu kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet
erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması,
uygun programa sahip olunaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz
erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

20. British Council bu kampanyaya katılan herkese, tüm ürünleri veya kampanyaları ile ilgili tanıtım amaçlı,
katılım veya ödül sunumu için bilgi teyidi amaçlı e-posta gönderme hakkını saklı tutar.
21. British Council adına Youth Media bu kampanyayı, önceden duyurmak koşulu ile istediği an
sonlandırma veya yeni bir dönem için tekrarlama, uzatma, dilediği zaman ödüller dahil dilediği değişikliği
yapma hakkını kendilerinde saklı tutarlar.
22. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

