BAŞVURU FORMU: 10 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR TAMAMLANMALIDIR.

Korona Multimedya Showcase Başvuru Formu
Medya Projenizin İsmi:________________________________________________________
Projeyi kim hazırladı? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Birden fazla katılımcı varsa, lütfen isimlerini ve yaşlarını aşağıya yazınız. 19
yaşın üzerindekiler için yaşı yazmak isteğe bağlıdır.
İsim Soyisim_____________________________________________________________
Yaş_________________________
Eğer başka katılımcı varsa, lütfen isimlerini ve yaşlarını buraya yazınız.

Mahalle/Kasaba/Köy____________________________________________________________
İl/İlçe _________________________________________________
Telefon (İsteğe bağlı) ______________________________
E-posta (Senin veya başvuruyu yapan kişinin)___________________________________
_________________________________________________________________________________
Projenizi tanımlayan en yakın medya kategorisini işaretleyiniz:
___Video
___Fotoğraf
___Yazı
___Sanat ve El İşi
___Müzik ve Dans
___Teknolojik İcat
___Diğer (Lütfen tanımlayınız)

İsminiz ve yaşınız Showcase ekranında projenizin yanında görünecektir.
İsminizin nasıl görünmesini istersiniz?
______Sadece İsim
______İsim ve Soyisim
______Yalnızca soyisminim ilk harfini ekleyin (Örn. Kaya için K.)
______Bir aile olarak tanınmayı tercih ediyoruz;
_____________________________(isim) _______________________________Ailesi
Yaşadığınız yeri nasıl tanımlamak istediğinizi belirtmek için lütfen aşağıdaki
seçenekleri işaretleyin.
______Mahalle/Kasaba/Köy
______İl/İlçe
______Sadece Ülke
Bu başvuruyu oluşturmanıza yardımcı olan kişilerin veya kendinizin
fotoğrafını göndermek ister misiniz? Bu fotoğraf Showcase
görüntülendiğinde projenizin yanına yerleştirilecektir.
_____Evet, projeme fotoğrafımı eklemenize izin veriyorum.
_____Hayır, projeme fotoğrafımın eklenmesine izin vermiyorum.
Projenizin başvuru gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için
lütfen aşağıdaki maddeleri kontrol ediniz.
_____Korona Multimedya Showcase Kural ve Yönetmeliklerini okudum ve kabul
ediyorum.
_____Sunduğum projemin üretim kalitesi, izleyiciye görme veya duyma
konusunda sorun yaratmayacaktır.
_____Projem çocuk ve aile dostudur ve kesinlikle uygunsuz dil veya görüntüler
içermemektedir.

İsteğe bağlı: Lütfen kısaca projenizden bahsedin. (100 kelime veya
daha az).
Buradan fikir alabilirsiniz:
·
Bu projeyi oluşturmaya karar verdim çünkü
·
...hakkında düşünüyordum.
·
İnsanların ...'yı bilmesini istedim.
·

Bu proje bana bu konuda yardımcı oldu...
Kullanım Hakkı Formu

Eğer 18 yaşından küçükseniz; projenizin Korona Multimedya Showcase
tarafından kullanımına izin vermek için lütfen imzalayın.
İsim(ler) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Eğer 18 yaşından büyükseniz; lütfen sayfanın altındaki feragatnameyi imzalayın.
Çocuğuma (veya çocuklarıma) projeleriyle Korona Multimedya Showcase'e
katılmasına izin veriyorum.
Çocuğumun (veya çocuklarımın) medya projesinin Action for Media Education
tarafından eğitim amaçlı kullanılmasını kabul ediyorum.
Aşağıyı imzalayarak, çocuğumun (veya çocuklarımın) bu medya projesine
katılmasına izin verdiğimi kabul ediyorum. Bu proje orijinal olarak başka bir
sanatçı tarafından yaratılmış materyal içeriyorsa, çocuğumun buraya eklemek için
gerekli izinleri aldığını da kabul ediyorum.
Bu başvuruyu göndererek, Action for Media Education'ın, bu medya projesinin
dağıtımından doğan her türlü yükümlülükten zarar görmeyeceğini kabul
ediyorum. Yukarıdaki bilgilerden herhangi biri hakkında sorularım olursa,
action4mediaeducation@gmail.com adresine e-posta gönderebilirim.
İsim Soyisim_________________________________

İmza_________________________________

(Veli) E-posta_________________________________

Feragatname
18 yaşından büyük olduğumu ve bu nedenle Corona Multimedya Showcase'e veli
izin formu göndermem gerekmediğini bildiriyorum.
İsim Soyisim_________________________________
İmza_________________________________

