1- Çanakkale Seramik Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarındaki ödüllü resim yarışması,
Kale Grubu tarafından, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2018 tarihli ve
24951361-255.05-E.3775 sayılı izni ile kapsam dışı düzenlenmektedir.
2- Kampanyaya katılım, 13 Nisan Cuma başlar ve 25 Nisan 2018 Çarşamba saat 23:59’da
sona erer.
3- Çanakkale Seramik Instagram, Twitter ve Facebok sayfasını takip eden ve 25 Nisan saat
23:59’a kadar #MinikSanatçılar hashtag’i ile, çocuğunun el işi kağıtları kullanarak kendi
elleriyle hazırladıkları desenlerin fotoğraflarını paylaşan veliler yarışmaya katılmış sayılır. Bir
kullanıcı, birden çok çalışma ile yarışmaya katılabilir.
4- Katılan kullanıcılar arasından, Çanakkale Seramik / Minik Sanatçılar jürisi tarafından
belirlenecek en güzel çalışmanın sahibi 1.ye Apple iPad Wi-Fi 32 GB Tablet PC, 2.ye Lego
seti ve 3.ye Faber Castel Boyama seti ikramiyesi verilecektir.
5- Yarışmasının kazananları, 26 Nisan Perşembe Çanakkale Seramik Facebook, Twitter ve
Instagram sayfasında açıklanacaktır.
6- Kazanan kişilerin 30 Nisan’a kadar isim-soyad-adres ve telefon bilgilerini Çanakkale
Seramik Instagram, Twitter veya Instagram hesabına direkt mesaj ile göndermesi
gerekmektedir. Bu süre içerisinde iletişim bilgilerini iletmeyen katılımcılar ödül kazanma
haklarını kaybederler.
Katılımcıların hediye kazanabilmesi için:
- Çanakkale Seramik Facebook, Instagram veya Twitter sayfasını beğenmiş olması,
- Facebook, Twitter veya Instagram hesabının ticari amaçlı kullanılmayan, marka bağımsız,
gerçek kişi hesabı olması,
- Çalışmanın kendisine ait olması,
- Resimde alkol, sigara vb. zararlı bir öğenin gözükmemesi,
- Resmin #MinikSanatçılar hashtag’i ile birlikte paylaşılmış olması gerekir.
7- Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen kriterlere göre 18 yaşından küçük katılımcılar
herhangi bir yarışmada ödül kazanamazlar.
8- Kullanıcılar direkt mesajda beyan ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel
olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından girişi yapılan bilgilerin eksik ya da
hatalı olmasından kaynaklanabilecek durumlardan Çanakkale Seramik sorumlu değildir ve bu
durumda kullanıcılar ödüle hak kazanamazlar.
9- Kazanılan ödül başkasına devredilemez, satılamaz ve/veya ödülün nakit karşılığı talep
edilemez.
10- Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramiksan A.Ş. çalışanları ve ilgili ajans çalışanları
ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi kendilerine ödül verilmez.

11- Kazananın resmi, Kale Grubu’nun sayfalarında yazılı ve görsel içeriğe dönüştürülerek
kullanılabilir.
12- Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai
Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır. Site kullanıcılarının web sitesindeki
uygulamayı kullanarak oluşturduğu her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel,
işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya
bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip
ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler
(Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi
olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme,
işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali
haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş
biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve
tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve
diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını Çanakkale
Seramik tarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme /
organizasyonda (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın
toplantıları, yazılı ve görsel medya, Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da
sayısal/dijital ortamlarda, her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm
araçlar da dahil olmak üzere ve ancak bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın) geçerli olmak üzere
ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın,
Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin Çanakkale
Seramik’e sitede ve yukarıda belirtilen sair her türlü mecrada yayımlanmak üzere siteye
yüklediğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın süre kısıtlaması
olmaksızın Çanakkale Seramik tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği
ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu
içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb)
Çanakkale Seramik tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla
paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13- Kullanıcılar söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve
Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve kişisel
haklarının, tam ve tek sahibinin Çanakkale Seramik olduğunu ve Çanakkale Seramik’in bu
hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduğunu, ayrıca kullanıcılar bu haklar
üzerinde kendilerinin direkt veya dolaylı olarak ya da bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında
herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt
ederler.

14- Kullanıcılar, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası
düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim
dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür
veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, siyasi, dini, tehdit, taciz
ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel
hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek “içerik”leri sitede üretmeyecek ve

sitedeki uygulamayı kullanarak iletmeyecektir. Bu içeriklerin Çanakkale Seramik tarafından
yayımlanması, kullanıcı tarafından seçilen kişilere gönderilmesi, iletilmesi, hukuka aykırı
veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların
Çanakkale Seramik tarafından yüklenildiği anlamına gelmez. Yayınlanmış olsa dahi hukuka
aykırılıktan doğan her türlü, ceza, tazminat ve zararlar ilgili Kullanıcılar tarafından
karşılanacaktır.

15- Kullanıcılar, siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım
ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir. Kullanıcılar tarafından siteye bu tür
virüs, zararlı içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme gönderilmesi halinde, zarara
sebebiyet veren kullanıcılar, meydana gelebilecek her türlü zarardan kusur şartı aranmaksızın,
Çanakkale Seramik’e, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere karşı tek başına sorumlu olacaktır.

16- Kullanıcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma
anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, sitede yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde
kopyalamayacaklardır.

17- Kullanıcılar, direkt mesaj ile bildirdikleri sms, e-posta vb. iletişim adresleri aracılığı ile
Çanakkale Seramik’in kendileri ile iletişim kurmasına, ayrıca ilgili iletişim adreslerini
Çanakkale Seramik’in kampanya ve/veya promosyon tanıtımlarından haberdar etmek için
kullanabileceğini kabul ve beyan ederler.

18- Katılımcılar, kendi kusurlarından kaynaklansın veya kaynaklanmasın işbu kampanya
koşullarını ihlal etmeleri halinde, Çanakkale Seramik’in verilecek ödülü tek taraflı olarak iptal
etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Çanakkale Seramik aleyhine herhangi bir hak,
zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını, Çanakkale Seramik’i her türlü sorumluluktan,
fikri mülkiyet taleplerinden, 3. kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını
ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduklarını kabul, taahhüt ve
beyan ederler.

19- Kullanıcı, işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda, Çanakkale Seramik’in
kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari
kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber,
bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Çanakkale Seramik’in yemin teklifinden
ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

20- Uygulanacak hukuk ve yetki işbu kampanya koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında
Türk Kanunları uygulanacaktır. İşbu Kampanya koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek
her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

