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İNEGÖL 3. TEKNOLOJİ FESTİVALİ
“15-16-17-18 EYLÜL”
YARIŞMALAR GENEL KURALLARI
1. (10) yarışma kategorisinin tamamına katılım ücretsizdir.
2. Yarışmalara

ulusal

ve

uluslararası

tüm

ülkelerin

vatandaşları

başvuru

gerçekleştirebilir.
3. Yarışmacılar birden fazla kategoride başvuru gerçekleştirebilir.
4. Yarışmalar tüm vatandaşlara açık bir şekilde düzenlenecektir.
5. Yarışmaların

ön

kayıt

işlemleri

www.inegolunfikri.com

adresinden

gerçekleştirilecektir. Ön kayıt yapmayan yarışmacı adayları hiçbir şekilde yarışmalara
sonradan dahil olamaz. Yarışma başvurularının tamamlanması için adayların
www.inegolunfikri.com adresinde yer alan formu eksiksiz olarak doldurmaları
zorunludur.
6. Eğitim Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Atık Yönetimi Teknolojileri Yarışması,
Turizm Teknolojileri Yarışması, Topluma Hizmet Uygulamaları Teknolojileri
yarışmalarına başvuru yapacak adaylar, yarışma takviminde belirtilen tarihler
doğrultusunda ön değerlendirme raporu sunacaklardır.
7. İnegöl Belediyesi, başvuru sürecinin ardından yeterli başvuru olmaması durumunda
yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
8. Festival boyunca argo ve küfürlü konuşmak yasaktır. Olumsuz davranış sergileyen
kişiler yarışmalardan ve festival alanından uzaklaştırılacak olup hakkında tutanak
tutulacaktır.
9. Yarışmacılar yarışma sürecinde gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı
gerekli dikkati göstermek ile yükümlüdür. Aksi bir durumda İnegöl Belediyesince
sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10. Takım başvurusu gerçekleştiren adaylar aynı yarışma kategorisine birden fazla
araç/materyal/fikir/eser ile katılamaz. Birden fazla katılım sağlamak isteyen takım
üyeleri bireysel başvuru gerçekleştirmek zorundadır.
11. Yarışma

başvuru

alınmayacaktır.

tarihlerinden

sonra

yapılan

başvurular

değerlendirmeye

12. Yarışmacılar daha önce katıldığı ve ödül aldığı araç/materyal/fikir/eser ile yeni
başvuru gerçekleştirdiğinde bunu mutlaka bildirmelidir. Aksi halde başvurusu
geçersiz sayılacaktır. Yarışma sırasında ya da sonrasında fikri sınai ve mülki hak
ihlali tespit edildiğinde gerekli İdari yaptırım kararı uygulanacaktır.
13. Birden fazla kullanıcı adı ile yarışma başvurusu gerçekleştiren adayların başvurusu
geçersiz sayılacaktır.
14. Başvuru esnasında paylaşılan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) kapsamında, özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde üçüncü kişilerle
kesinlikle paylaşılmayacaktır.
15. Yarışmacıların çalışmalarını, performanslarını etkileyecek yardım ve destek almaları
yasaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı diskalifiye edilecektir.
16. Ön başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme İnegöl Belediyesi en üst
yetkilisince görevlendirilen jüri tarafından gerçekleştirilecektir.
17. Her takımın yarışma kategorisi hakemine itiraz hakkı vardır. İtirazlar sözlü olarak
yapılır. Sözlü olarak yapılan itirazlar maksimum (1) saat içerisinde karara bağlanır.
18. İnegöl

Belediyesi

yarışmaların

objektif

kriterler

içerisinde

gerçekleşmesi,

yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin
sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu kurallarda her türlü
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
19. Yarışmalara başvuru gerçekleştiren adaylar yarışma genel kurallarını kabul etmiş
sayılır.

