
1. İşbu Yarışma  Filma Film Yapım TV Haber Ajansı Tic. Ltd. Şti tarafından düzenlenmektedir. 

2. Bu yarışma, T.C. sınırları içerisinde ikamet eden yarışmacılar için geçerlidir. 

3. Yarışmacılar yarışmaya; kendi tasarladıkları Winx Club doğum günü pastasının fotoğrafını 

www.winxclub.com web adresine yükleyerek ve ilgili formu doldurarark katılacaktır. 

4. Yarışmanın amacı, çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıkları geliştirilmelerini sağlamak ve 

yeteneklerini sergileme imkânı vermektir. 

5. Katılımcılar fotoğrafları için istedikleri malzemeleri kullanmakta serbesttirler. 

6. Her yarışmacı birden fazla fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. 

7. Yarışmaya katılım 10 Şubat – 31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

8. Yarışmaya katılacak fotoğrafların en geç 31 Mart 2019 saat 23:59’a kadar www.winxclub.com 

web adresine yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen fotoğraflar 

yarışmaya dahil olmayacaktır. 

9. Yarışmacılar, ancak veli veya kanuni temsilcilerinin bilgileri ve muvafakatleri dahilinde 

yarışmaya katılabilirler.  Filma, yarışmacıların velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin 

almadan yarışmaya katılmalarından sorumlu tutulamaz. 

10. Gönderilen fotoğrafların ön elemeleri,  Rainbow SPA ve Filma Film Yapım TV Haber Ajansı Tic. 

Ltd. Şti müdürleri tarafından yapılacak, ve kazananlar 3 Nisan 2019’da www.winxclub.com  

web sitesinde ilan edilecektir.  

11. Yarışmada değerlendirme, yarışmacıların hayal güçleri, yaratıcılıkları ve kendilerini ifade ediş 

şekilleri göz önünde tutularak yapılacaktır. Ön eleme ve final elemelerinde seçici kurulun 

alacağı kararlar kesindir ve yarışmaya katılanlar tarafından itiraz konusu yapılamaz. 

12. Yarışmaya Filma çalışanları ve çocukları katılamaz. 

13. Yarışma sonuçları 3 Nisan 2019 tarihinden itibaren www.winxclub.com web sitesinde 

yayınlanacaktır. Ödül kazanan yarışmacılarla; yarışmaya kaydolurken belirtmiş oldukları (Ad, 

Soyad, yaş ve doğum tarihi, Yarışmacının veli/kanuni temsilcisinin ad/soyad/posta 

adresi/telefon numarası) iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişime geçilecektir. kendisine, bildirmiş 

olduğu iletişim bilgileri vasıtası ile ulaşılamayan yarışmacıların ödül hakkı geçersiz kılınacaktır.  

14. Yarışmayı kazanan yarışmacı,  bir ebeveyni ile birlikte 6 Nisan 2019 tarihinde, USLA’da 
(Gülbahar Mh. Mecidiyeköy Svni Dilligil Sk. No:12 34394, İstanbul) yapılacak pasta yapım 
sınıfına katılmaya hak kazanacaktır. 

15.  Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep 

edilemez. 

16. Yarışmaya katılan tasarımların fotoğrafları iade edilmez. Yarışmaya katılanlar; gönderdikleri 

fotoğrafların kendi isimleriyle birlikte www.winxclub.com.tr sitesinde, TV, gazete, dergi, 

internet, basılı broşür, görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, iletişim malzemesi vb. her 

türlü yazılı, görsel ve işitsel mecrada veya Filma’nın uygun göreceği sair yer ve alanlarda bir 

zaman, yer ya da coğrafi alan kısıtlaması olmaksızın bedelsiz olarak her zaman, kısmen ya da 

tamamen kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar ve bu nedenle Filma’dan herhangi bir hak 

talebinde bulunamazlar. 

17. Veliler ve/veya kanuni temsilciler, yarışmaya katılan tasarım fotoğraflarının Filma tarafından 

belirlenecek görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, ve iletişim malzemesi ve bunlarla sınırlı 

olmamak üzere her türlü materyal ve eşya üzerinde kullanılması ve www.winxclub.com gibi 

ancak bunlarla sınırlı olmayan internet sitesi, TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür, görsel 

malzeme gibi görsel, işitsel ve basılı alanlarda yayınlanması için Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu'ndan doğan tüm işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kiralama, işaret, ses ve/veya görüntü 

nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletim hakları 

ile bu hakları üçüncü kişilere devretme hakkı ve her türlü surette münhasıran veya gayri 

münhasıran kullandırtma hakkı da dahil olmak üzere tüm mali hakların, herhangi bir zaman, 

yer, sayı ve format sınırlaması olmaksızın, yarışmaya katılmak suretiyle bedelsiz olarak 

Filma’ya devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Veliler ve/veya kanuni temsilciler 
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ile ayrıca bir mali haklar devir sözleşmesi akdedilmemesi durumunda, işbu Yarışmaya Katılım 

Koşul ve Taahhütnamesi bir mali haklar devir sözleşmesi olarak kabul edilecektir. 

18. Yarışmacıların iletişim bilgilerini yanlış ve/veya eksik vermelerinden kaynaklanan sorun, 

aksaklık ve/veya gecikmelerden Filma sorumlu tutulamaz. 

19. Filma, bu yarışmaya katılım sırasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve/veya internet 

erişimlerinden ve/veya her türlü teknik ve yetkisiz erişim gibi sair  durumlardan doğabilecek 

problem ve zararlardan sorumlu tutulamaz. 

20. Filma her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın yarışmayı tek taraflı 

olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya yarışmanın koşullarını değiştirebilir. Yarışmanın 

ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde Filma’ya karşı herhangi bir hak 

iddia edilemez. 

21. Yarışmaya katılan herkes www.winxclub.com ’da bulunan işbu “Winx Club Yarışması”nın 

şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. 
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