
 
„კორონა მულტიმედია შოუქეისი“ 

შესავსები ფორმა: წარმოდგენილი უნდა იყოს 2020 წლის 10 ივლისამდე  
 
თქვენი მედია პროექტის დასახელება :_______________________________________________
ვინ არის თქვენი მედია პროექტის პროდიუსერი?  __________________________________
 
თუ გყავთ ერთზე მეტი პროდუსერი, გთხოვთ მიუთითოთ  მათი მონაცემები
(სახელი, გვარი, ასაკი). თუ კი არასრულწლოვანია, ინფორმაციის მითითება
ნებაყოფლობითია
 
 
სახელი, გვარი ___________________________ ასაკი_____________________________
თუ სხვა პროდუსერებიც არსებობენ, მიუთითეთ მათი მონაცემები  ქვემოთ:
____________________________________________________________________________
ქალაქი/სოფელი_____________________________________________________________
ქვეყანა  _________________________________________ 
ტელეფონი (სურვილისამებრ)_____________________
ელფოსტა (თქვენი ან იმ ადამიანის, რომელმაც თქვენი პროექტი გამოგზავნა )
____________________________
ჩამოთვლილი კატეგორიებიდან მონიშნეთ ერთი, რომელიც ზუსტად შეესაბამება
თქვენს მედია პროექტს:   
___ვიდეო
___ფოტოგრაფია
___ლიტერატურა
___ხელოვნება და ხელსაქმე
___მუსიკა და ცეკვა
___ტექნოლოგიური ინოვაციები 
___სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ
 
 
თქვენი სახელი, გვარი და ასაკი მითითებული იქნება ვებგვერდზე თქვენი
პროექტის გვერდით. გთხოვთ აირჩიოთ ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან  ერთ-
ერთი, თუ როგორ გსურთ რომ თქვენი სახელი და გვარი  გამოჩნდეს:
______სახელი 
______ გვარი 
______ მიუთითეთ მხოლოდ გვარის პირველი ასო. მაგალითად გ. გიორგაძისთვის
______ჩვენ ვამჯობინებთ, რომ დავრეგისტრირდეთ, როგორც ოჯახი.  
____ ოჯახის გვარი.
 



გთხოვთ აირჩიოთ ქვემოთ მოცემული  ვარიანტებიდან  ერთ-ერთი, თუ როგორ
გსურთ, რომ თქვენი საცხოვრებელი ადგილი გამოჩნდეს
______ მიუთითეთ ქალაქი/სოფელი
______ მიუთითეთ რეგიონი
______ მიუთითეთ  მხოლოდ ქვეყანა 
 
გსურთ თუ არა მიუთითოთ  ფოტოები თქვენი და  იმ ადამიანებისა, რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს ნამუშევრის შექმნაში?  ეს ფოტოები  განთავსდება  
ვებგვერდზე  თქვენი პროექტის  გვერდით.
 
_____ დიახ, მე ვაგზავნი ფოტოს  და თქვენ უფლება გაქვთ განათავსოთ იგი ჩემს
პროექტთან ერთად
_____ არა,  არ მსურს, რომ განთავსდეს ფოტო ჩემი პროექტის გვერდით
 
 
 
გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს და დარწმუნდეთ, რომ 
აკმაყოფილებთ შემდეგ მოთხოვნებს : 
_____გავეცანი და ვეთანხმები „კორონა მულტიმედია შოუქეისის" წესებსა და
მითითებებს
 
_____ ჩემი პროექტის შინაარსი და ხარისხი არ შეუქმნის პრობლემებს, მათ ვინც
გაეცნობა მას
 
_____ ჩემი პროექტი არის ბავშვებისთვის და ოჯახებისთვის მისაღები და არ
შეიცავს სიძულვილის ენასა თუ შეუსაბამო ფოტო/ვიდეო მასალას
 
 
 
 
არჩევითი (არასავალდებულო) : გთხოვთ მოგვითხროთ მოკლედ, თუ რის შესახებ
არის თქვენი პროექტი ( მაქსიმუმ 100 სიტყვა) 
რამდენიმე იდეა, თუ როგორ დაიწყო:
მე გადავწყვიტე შემექმნა ეს პროექტი, იმიტომ, რომ... 
მე ვფიქრობდი...
მე მსურს, ხალხმა იცოდეს რომ...
ეს პროექტი დამეხმარა მე, რომ...



ნებართვის დამადასტურებელი ფორმა 
 
თუ ხარ არასრუწლოვანი, გთხოვთ შეავსოთ, ფორმა, რომელიც გვაძლევთ უფლებას
თქვენი ნაშრომის განთავსების „კორონა მულტიმედია შოუქეისის“ პროექტში.
გთხოვთ დაადასტურეთ ან მონიშნეთ „მხიარული სახე“.
 
 
სახელი(ები) 
 __________________________________________________________________
 
მას შემდეგ, რაც შეავსებთ ზემოთ მითითებულ ველებს, გთხოვთ გადასცეთ ფორმა
თქვენს მშობელს/მეურვეს, რათა შეავსოს დანარჩენი ინფორმაცია  
 
თუ ხართ სრულწლოვანი (18+),  გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს
და თანხმობა დაადასტუროთ ხელის მოწერით გვერდის ბოლოში.  
 
ჩემს შვილს (ან შვილებს) ნებართვას ვაძლევ, რომ განათავსონ თავიანთი პროექტი
„კორონა მულტიმედია შოუქეისში“.
 
 
მესმის, რომ ჩემი შვილის ( შვილების) მედია პროექტი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას
საგანმანათლებლო მიზნებისთვის „მოძრაობა მედია განათლების“ მიერ. 
 
ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ჩემს შვილს უფლება აქვს წარადგინოს აღნიშნული
პროექტი. თუ მისი ნამუშევარი შეიცავს სხვა ავტორის მასალებს, ვადასტურებ, რომ
ჩემს შვილს მოპოვებული აქვს შესაბამისი ნებართვა მისი განთავსება
გამოყენებისთვის.
 
ამ ფორმის წარდგენით ვეთანხმები, რომ ნებისმიერი პასუხისმგებლობა რაც
წარმოიქმნება ამ პროექტის განთავსებისას უნდა იქნას გადაჭრილი ზიანის
მიუყენებლად  „მოძრაობა მედია განათლების“ მხრიდან.
 
მე მესმის, რომ თუ მექნება რაიმე სახის კითხვა ზემოაღნიშნული ინფორმაციის
შესახებ, შემიძლია ელექტრონული ფოსტით ვამცნო ორგანიზაციას „მოძრაობა მედია
განათლებისთვის“. 
 
სრული სახელი და გვარი ( გარკვევით) _______________ხელმოწერა________________
 
(მშობელი/მეურვე) ელფოსტა:_________________________
 
 
ნებართვის მოხსნა
ვადასტურებ , რომ მე  ვარ 18 წელს მიღწეული მოზარდი, რომელსაც არ სჭირდება
მშობლის/მეურვის უფლება იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს  „კორონა
მულტიმედია შოუქეისში“
სახელი, გვარი _________________________ხელმოწერა_______________________________ 


