
 
 
GOETHE-INSTITUN „Kendi şiirini yaz ve arkadaşlarla dolu bir dünya yarat“ konulu  
PASCH YARIŞMASI İÇİN (2019) KATILIM KOŞULLARI  

Madde 1 
Genel koşullar  
1.1 „Kendi şiirini yaz ve arkadaşlarla dolu bir dünya yarat“ konulu PASCH Yarışması 

mevcut katılım koşullarına bağlıdır. PASCH yarışmasına katılan yarışmacılar madde 
1‘i izleyen maddelerde yer alan katılım koşullarının bağlayıcılığını kabul ederler.  

1.2 Goethe-Institut, PASCH yarışmasını kendi web sayfasından yürütmektedir. 
1.3 Katılım sadece internet üzerinden çevrimiçi başvuru şeklinde gerçekleşir ve 

ücretsizdir (katılımcının internete bağlanmak için ödediği ücret dışında). 
 
Madde 2 
Katılım koşulları  
2.1 Yarışmaya katılmakla katılımcı, söz konusu katılım koşullarını kesinlikle kabul etmiş  
      olur. 
2.2 Yarışmaya Goethe-Institut Ankaranın danışmanlık yaptığı PASCH Okullarında 
      eğitimine düzenli olarak devam etmekte olan, 15-17 yas aralığında ve Dillere ilişkin  
      Avrupa Ortak Referans Çerçevesi doğrultusunda,(GER) Almanca dil bilgisi en az A2.1.  
      seviyesinde olan öğrenciler başvuru yapabilirler. 18 yaşının altında olanlar  
      velilerinin yarışmaya katılmalarını kabul ettiklerini kanıtlamak ve ebeveynlerinden  
      birinin imzaladığı izin belgesini sunmak zorundadır. Katılımcılar yarışmaya  
      katıldıkları şiirin zaman, makân ve içerik olarak gösterimini herkese açık  
      olduğunu ve yayılabileceğini kabul ettiklerini garanti ederler. Bu durum şiirlerin  
      özellikle internette genel erişime açık olması konusuyla ilgilidir. 
2.3 Her yarışmacı yalnızca bir şiir gönderebilir.  
2.4  Şiirler 18.3.2019 saat 0:00’dan 18.4.2019 saat 23:59’a kadar PDF-dosyasında ve   
      „Kendi şiirini yaz ve arkadaşlarla dolu bir dünya yarat” konu başlığıyla  
       pasch-ankara@goethe.de adresine gönderilebilir (Avrupa saat dilimi/Ankara).  
2.5 Yarışma sırasında Goethe-Institut’ların talimatları doğrultusunda şiirinin  
      enstitünün web sayfasında yayımlanmasına izin vermiş olanlar, PASCH yarışmasına  
      katılabilirler. 
2.6 PASCH yarışmasina katılım, arkadaşlık konulu bir şiirin pasch-ankara@goethe.de 
      gönderilmesi ve Goethe-Institut‘un ana sayfasındaki katılım formunun eksiksiz ve  
      doğru bilgilerle gönderilmesiyle gerçekleşir. 
 
 
Madde 3 
İçerikle ilgili ve teknik yönergeler: 
3.1 Düzenleyiciler geleneklere, yasalara aykırı, polisiye veya diğer cezalandırmayı veya  
     tutuklamayı gerektiren ve yarışma konusuna uymayan içerik veya şiirleri yarışma  
     dışı bırakma hakkına sahiptir.  
 
3.2 Katılımcı, arkadaşlık konulu şiirini yaratıcılığını kullanarak yazmalıdır. Arkadaşlık  
      konusunu içermeyen tüm şiirler yarışma dışı bırakılacaktır.  
3.4 Şiir, PDF formatında gönderilmelidir.  

mailto:pasch-ankara@goethe.de
mailto:pasch-ankara@goethe.de


 
 
Madde 4 
Kazananlar  
4.1 Kazananları Goethe-Institut‘un oluşturduğu bir jüri belirleyecek. Kazananlar, en geç  
     30 Nisan 2019 tarihine kadar, çevrimiçi katılım formuna yazdıkları e-posta  
     adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kazananlar ayrıca, Türkiye‘deki Goethe- 
     Institutların web sayfasında yayınlanacaktır. Kazanamayan katılımcılar  
     bilgilendirilmeyecektir.  
4.2 Yarışmaya katılan tüm şiirler arasından, en iyi on tane şiir seçilecek ve sahiplerinin   
      başarısı, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan yaz kamplarından birine burslu olarak  
      katılım hakkı ile taçlandırılcaktır.  
4.3 Seçilen katılımcı, 10 gün içinde (15 Mayıs 2019 tarihine kadar)  
      verilen e-posta adresine başvurmazsa kazandığı konusunda hak iddia edemez ve  
      ödül kendisinden sonra en iyi puanı alan katılımcıya verilir  
 
Madde 5 
Sorumluluklar 
Katılımcılar tarafından iletilen verilerin eksik veya kayıp olmasından düzenleyici hiç bir 
şekilde sorumlu tutulamaz, yeter ki verilerin eksik veya kayıp olması düzenleyici veya 
diğer görevlilerin kasıtlı veya ihmalkar davranışlarından kaynaklanmasın. Aynı durum 
üçüncü kişilerin veri kaydında ve/veya yetkisiz erişim nedeniyle teknik hatalar içeren 
bilgilerin duyurulması halinde de geçerlidir.  
 
Madde 6 
Telif ve Kişilik Hakları 
6.1 Kazanan katılımcılar yarışmaya katılma amacıyla gönderdikleri şiir ve aynı zamanda  
     şiir fikrine ilişkin, zaman ve hacim sınırı olmayan, telif hakları korunabilir olduğu  
      sürece, bilinen ve bilinmeyen tüm kullanım haklarını düzenleyiciye verirler. Bu  
      haklara özellikle yayınlama hakkı, yani gönderilen şiirin değiştirilmeden veya bir  
      eser oluşturmak için düzeltilerek veya yeniden düzenlenerek kullanma hakkı  
      ve şiirin son halini, çevirileri ve şiirle ilgili diğer işlemleri her türlü kullanım  
      biçiminde kullanma hakkı da dahildir. Düzenleyici ayrıca şiirleri çoğaltma, yayma,  
      aynı zamanda, özellikle elektronik, dijital ve inter aktif ortamlarda kullanma hakkı 
      ve şiiri internet ortamında erişilebilir kılma ve gösterime açma haklarına da sahiptir.  
      Kullanım hakları için hiç bir ücret ödenmez. Düzenleyici söz konusu hakları üçüncü  
      kişilere devredebilir.  
6.2  Katılımcılar gönderdikleri şiiri ve fikrini, örneğin telif hakları, diğer  
      mülkiyet hakları ve kişilik hakları gibi konularda üçüncü kişilerin hak iddia     
       edemeyeceğini ve şiirlerin üstündeki her türlü hakka sahip olduklarını garanti  
      ederler. Katılımcı sadece tedbir amaçlı olarak düzenleyiciyi üçüncü kişilerin – 
      taahhhütlerin gerçekleşememesi halinde- hak taleplerine karşı şimdiden muaf kılar. 
 
6.3 Düzenleyici katılımcılar tarafından gönderilen şiirlerin kullanım hakkına sahiptir,  
      ancak sorumlu değildir. Düzenleyici katılımcılara her türlü kullanım şeklini  
      isimleriyle  belirtir.  
 
 



Madde 7 
Yarışma dışı tutulanlar 
7.1  Goethe-Institut e.V. çalışanları ve yakınları bu yarışmaya katılamazlar. 
7.2 Kişisel verileriyle ilgili (I) gerçeği yansıtmayan bilgiler veren, (II) yasa dışı veya  
      katılım koşullarıyla çelişen ifadeler veya (III) bu katılım koşullarındaki yönergelere   
      uymayan veya (IV) yarışma oyunu için düzenlenmiş elektronik donanımı değiştiren  
      veya ayrıca kötüye kullanan kişiler yarışma dışı bırakılır. 
 
 
Madde 8 
Yarışmayı vaktinden önce bitirmek  
8.1 Goethe-Institut yarışma oyununun kullanılabilirliği ve işlevi konusunda teminat  
     veremediğini bildirir. Yarışma oyunu dış etkiler ve baskılar sonucu sonlandırılabilir  
     veya silinebilir, bu durumda katılımcılar Goethe-Institut’a karşı herhangi bir hak talep  
     edemezler. Böyle bir duruma organizasyona veya tekniğe ilişkin sorunlar da (örneğin  
     bilgisayar sistemine virüs girmesi, elektronik donanıma müdahale veya bilgisayar  
     donanımı ve/veya yazılımı hataları) dahil edilebilir. 
8.2 Goethe-Institut önceden duyuru yapmadan ve neden bildirmeden her an yarışmayı  
      sonlandırma hakkına sahiptir. 
 
 
Madde 9 
Veri koruma 
9.1  Goethe-Institut yasal veri koruma yönergelerini dikkate alacaktır. Katılımcı, yarışma  
      için gerekli olan kişisel bilgilerinin düzenleyici tarafından sadece yarışma için  
      gerektiğinde ve amaca uygunluğu halinde kullanılmasını, elektronik ortamda  
      kaydedilmesini, toplanıp, düzenlenmesini kabul eder.  
9.2 Verilerin başka amaçlarla üçüncü şahıslara verilmesi mümkün değildir. Katılımcılar  
      Goethe-Institut’un hangi verilerini kayıt altına aldığını diledikleri zaman  
      sorgulayabilirler. Katılımcılar verilerinin kayıt altına alınması için verdikleri izni her  
      an geri çekebilirler, ancak bu durumda yarışmadan da ayrılmak zorunda kalırlar. 
 
 
Madde 10 
Son hükümler 
10.1 Kazananların belirlenmesi için izlenen yol ve sonuçlarına ilişkin konularda yargı  
       yolu kapalıdır. 
10.2 Yarışmanın yürütülmesi ve katıldıkları bölgeden bağımsız olarak katılımcıların yasal  
       hakları özel olarak Federal Almanya Yasalarına göre düzenlenmiştir. Ancak bu  
       yasalar katılımcıyı ülkesinde geçerli tüketici hakları hükümlerine göre daha  
       olumsuz etkiliyorsa, bu durumda katılımcının yaşadığı ülkenin tüketici hakları  
       hükümleri geçerli olur. 
 
10.3 İşbu katılım koşullarının bazı hükümlerinin hükümsüz veya uygulanamaz olması  
       durumunda, geri kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez.  
10.4 İşbu katılım koşulları Türkçe ve Almanca olarak hazırlanmıştır. Metinler arasında  
       çelişki  olması durumunda Almanca metin önceliklidir.  
 


