SON MÜRACIƏT TARIXI: 10 IYUL 2020-CI IL

Corona Multimedia Showcase Beynəlxalq Müsabiqəsi
Layihənizin adı:__________________________________________________________
Layihə kim tərəfindən hazırlanıb?
__________________________________________________________________________
Birdən daha çox iştirakçı varsa, adlarını və yaşlarını aşağıda qeyd etməyiniz
xahiş olunur. 19 yaşdan yuxarı iştirakçıların adlarının qeyd edilməsi şəxsi
istəkdən asılıdır.
Ad və soyadınız__________________________________________
Yaşınız___________________________________________________
Əgər digər iştirakçılar varsa onların ad, soyad və yaşlarını aşağıda qeyd
etməyiniz xahiş olunur:
____________________________________________________________________________
Şəhər/Qəsəbə/Kənd/___________________________________________________________
Ölkə _________________________________________
Əlaqə telefonu (əgər varsa)_____________________
Email (sənin və ya müraciəti ünvanlayan edən şəxsin) __________________________
Layihənizə uyğun olan media layihəsini qeyd edin
___Video
___Foto
___İnşa və ya şeir
___Rəsm və əl işləri
___Musiqi və rəqs
___Texnologiya innovasiyaları
___Digər (zəhmət olmasa qeyd edin)

Sizin adınız və yaşınız layihənizlə birgə Showcase ekranında nümayiş
etdiriləcəkdir. Adınızın nümayiş edilməsini necə təsvir etmək istərdiniz?
______Yalnız adınız
______Ad və soyadınız
______S oyadınızın ilk hərfini qeyd edərək (məsələn; Məmmədov üçün M olaraq)
______Ailə olaraq qeyd edilməsini istərdik; _________(Adınız)_____________(Ailə)
(məsələn; Məmmədovlar ailəsi)
Yaşadığınız yeri layihənizdə necə qeyd etmək istərdiniz?
______Şəhər, qəsəbə və kənd olaraq
______Ölkə və şəhər olaraq
______Yalnız ölkə olaraq
Sizin və ya müraciəti göndərməkdə sizə dəstək olan şəxsin şəklini
göndərmək istərdinizmi? Tərəfinizdən göndərilən şəkil layihənizlə birgə
Showcase ekranında nümayiş etdiriləcəkdir
_____Bəli, layihəmin nümayiş edilməsində şəklimin paylaşılmasına icazə
verirəm.
_____Xeyr, şəklimin paylaşılmasını istəmirəm.
Zəhmət olmasa layihənizin müraciəti üçün aşağıda qeyd olunan məlumatların
uyğunluğunu nəzərdən keçirin və təsdiqləyin:
_____Mən Corona Multimedia Beynəlxalq müsabiqəsinin şərtləri və qaydalarını
oxudum və razıyam.
_____Təqdim etdiyim layihənin keyfiyyəti zəif görmə və eşitmə qabiliyyətli
insanlar üçün hər hansl bir çətinlik yaratmayacaqdır.
_____Mənim layihəm uşaq və onların ailə üzvləri tərəfindən izlənilməsi üçün
uyğundur və heç bir şiddət nümayiş etdirmir.
Seçiminizdən asılı olaraq: Layihənizi qısa olaraq təsvir etməyiniz xahiş
olunur (100 sözə qədər).
Fikrinizi başlamaq üçün bir sıra fikirlər:
Mən bu layihəni yaratmağa qərar verdim çünki…
Mən düşündüm ki…
Mən istədim insanlar bilsin ki…
Bu layihə mənə kömək etdi ki…

İstifadə üçün icazə forması
• 18 yaşdan kiçiksinizsə, xahiş edirəm layihənizi Corona Multimedia
vitrinində yerləşdirməyə icazə vermək üçün imza edin.
Ad(və ya layihədə iştirak edən bütün şəxslərin adlarını qeyd edin)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
İştirakçı olaraq adınızı qeyd etdikdən sonra bu səhifənin aşağı
hissəsindən valideyninizin və ya sizə yaxın şəxsin təsdiqləyici imzalması
xahiş edilir.
Əgər 18 yaşınız versa səhifənin mərkəz hissəsində şəxsən
imzalamağınız xahiş edilir.
Mən övladıma və ya övladlarıma Corona Multimedia Beynəlxalq
Müsabiqəsində layihəsini təqdim etməyinə icazə verirəm.
Mən övladımın (övladlarımın) layihəsinin təhsil məqsədli Action for
Media Education tərəfindən istifadə edilməsini qəbul edirəm.
Bu sənədi imzalayaraq, övladımın (və ya övladlarımın) bu müsabiqəyə
qoşulmasına icazə verdiyimi qəbul edirəm. Bu layihə original olaraq
başqa bir şəxs tərəfindən yaradılan materiallardan istifadə edilmişsə
də, övladımın bununla əlaqədar müvafiq icazə aldığını qəbul və təsdiq
edirəm.
Eyni zamanda övladım (və ya övladlarım) tərəfindən göndərilən
layihənin Action for Media Education təşkilatına heç bir zərər
vurmayacağını qəbul və təsdiq edirəm.
Bununla əlaqədar olaraq hər hansı bir sualım yaranacağı təqdirdə
Action for Media Education
təşkilatının elektron ünvanı olan action4mediaeducation@gmail.com
ünvanına müraciət göndərəcəyimi qəbul edirəm.
Ad və soyadınız____________________________________
İmza________________________________
(Valideyn/himayəçi) Email:_________________________
Sərbəst imza hüququ
Mən 18 yaşdan yuxarı olduğumu, valideyn və ya himayəçi tərəfindən
icazə almadan şəxsi layihəmi Corona Multimedia Showcase
müsabiqəsində iştirak etmək üçün təqdim edə biləcəyimi təsdiq
edirəm.
Ad və soyadınız____________________________________
İmza_______________________________

