TAAHHÜTNAME
EK1:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Bilgi İşlem & Arge Müdürlüğü’ne
‘’İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Vex Robotik Turnuvası’’ için hazırladığım
performans, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiç bir
yarışmaya

gönderilmemiştir.

Bu

eseri

daha

önce

düzenlenen

hiçbir

yarışmaya

göndermediğimi, bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi
ve ödülü almış olmam halinde dahi, aldığım ödülü kuruma iade edeceğimi, bu yarışmaya ait
Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların,
işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün
yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya
yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar
yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu
haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt
ederim.
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KATILIMCI ADINA VELİ İMZA

KATILIMCININ ADI VE SOYADI:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
DOĞUM TARİHİ:
TELEFON:

VELİSİNİN ADI VE SOYADI:
VELİ TC KİMLİK NO:
VELİ ADRES:
VELİ İLETİŞİM NUMARASI:

MUVAFAKATNAME
EK2:

Eser Sahibinin;
ADI VE SOYADI:
TC. KİMLİK NUMARASI:
BABA ADI:
DOĞUM YERİ VE YILI:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Bilgi İşlem & Arge Müdürlüğü’ne
Velisi

bulunduğum

yukarıda

…………………………………………………….’ın

açık
İzmir

kimliği

yazılı

Büyükşehir

Belediyesi

İZELMAN A.Ş. tarafından düzenlenen ‘‘İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Vex Robotik
Turnuvası’’ adlı yarışmaya katılmasına izin veriyorum. Söz konusu yarışmaya ait Özel
Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme,
aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın
araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya
yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar
yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu
haklarını kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimizi kabul ve taahhüt
ederim.
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VELİ İMZA

