BAŞVURU FORMU
Projenin Adı:
Projeye Başvuran Üniversitelinin/Grubun İsmi:
Projeye Başvurulan Kategori:
Bireysel
Yaşam Kalitesi

Çevre ve
Yaşam Kalitesi

Eğitim ve
Yaşam Kalitesi

Engellilerin
Yaşam Kalitesi

Proje Özeti (En fazla 200 kelime olmalıdır.):

1- Bireysel Başvuru
• Üniversiteli İletişim Bilgileri
İsim Soyadı
T.C. No
E-posta
Cep/ Ev Telefonu
Adres

:
:
:
:
:

Üniversite/Fakülte :
Bölüm/Sınıf
:
2- Grup Başvurusu (En fazla 3 kişi)
• Grup Lideri İletişim Bilgileri (Grup adına iletişime geçilecek kişidir.)
İsim Soyadı
T.C. No
E-posta
Cep/Ev Telefonu
Adres

:
:
:
:
:

Üniversite/Fakülte :
Bölüm/Sınıf
:

Kadınların
Yaşam Kalitesi

• Grup Üyesi İletişim Bilgileri
İsim Soyadı
T.C. No
E-posta
Cep/Ev Telefonu
Adres

:
:
:
:
:

Üniversite/Fakülte :
Bölüm / Sınıf
:
• Grup Üyesi İletişim Bilgileri
İsim Soyadı
T.C. No
E-posta
Cep/Ev Telefonu
Adres

:
:
:
:
:

Üniversite/Fakülte :
Bölüm/Sınıf
:
Ödül kazananlar da dâhil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi
ve mali fikri haklar ARPR İletişim’e ait olup; ARPR İletişim yarışmaya katılan projeleri Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu (FSEK) uyarınca umuma arz edebilir; elektronik ortam da dâhil olmak üzere her türlü
vasıta ile çoğaltabilir, işleyebilir veya üçüncü kişilere işletebilir ve FSEK kapsamında diğer tüm hakları
kullanabilir. Katılımcıya ödül olarak ödenen miktar, eserin FSEK kapsamında doğan tüm manevi ve
mali fikri haklarının süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak ve üçüncü kişi ve kurumlara devir
hakkını da kapsamak kaydıyla ARPR İletişim’e münhasıran devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir.
ARPR İletişim tarafından bu hakların kullanılmasında yarışmacılar tarafından telif veya her ne nam
altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
ARPR İletişim “Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması”na başvuran yaşam kalitesini arttırma
konulu projeleri bir kitapçıkta toplayarak basılı olarak ve internet ortamında paylaşma hakkına sahiptir.
Başvuru formunu imzalamış tüm proje sahipleri bu şartı ve bu nedenle proje sahibi ARPR İletişim’den
herhangi bir bedel ya da talepte bulunmamayı kabul etmiş sayılır.
Öğrencilerle ilgili olarak ödül töreninde çekilen ve sosyal medya, web sitesi gibi mecralarda kullanılan
fotoğraf video gibi görsel içeriklerin her türlü kullanım hakkı ARPR İletişim’e aittir.
Katılım koşullarını okudum, kabul ediyorum.
Tarih: .. .. /.. .. / 2017
İmza

