“Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş!” Instagram
müsabiqəsinin qaydaları
1. Ümumi müddəalar.
1.1. Bu Qaydalar “Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş!”
Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə
şərtlərini tənzimləyir.
1.2. Müsabiqə Təşkilatçının rəsmi Instagram səhifəsində http://instagram.com//azercell - keçirilir.
2. Təşkilatçı.
2.1. Müsabiqənin təşkilatçısı “Azercell Telekom” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətidir (bundan sonra Təşkilatçı).
2.2. Təşkilatçı haqqında məlumatlar:
Ünvan: AZ1122, Bakı şəh, Tbilisi pr., 149.
Tel.: (012) 496 70 07
E-poçt: office@azercell.com
3. Müsabiqənin müddətləri.
3.1. Müsabiqə 23.09.2016 – 07.10.2016 tarixlərini əhatə etməklə
14 (on dörd) gün davam edəcək. Mükafatın alınması üçün son tarix
14.10.2016. Bu qaydalardakı müddətlər artırıla, müsabiqə eyni
şərtlərlə yenidən keçirilə və ya müddəti artırıla bilər.
4. Müsabiqənin iştirakçıları.
4.1. Müsabiqədə Təşkilatçının rəsmi Instagram səhifəsini
“İzlə”yən (follow etmiş) müsabiqə müddətində İnstagram profili
açıq olan 18 yaşına çatmış tam fəaliyyət qabiliyyətli Azərbaycan
Respublikasının ərazisində daimi yaşayan Azercell-in abunəçisi
olan fiziki şəxslər iştirak edə bilər.

4.2. 16 yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər
Müsabiqədə yalnız valideynlərinin (qanuni təmsilçilərinin)
yazılı\rəsmi razılığı ilə iştirak edə bilərlər.
4.3. Təşkilatçının işçiləri, onların ailə üzvləri, Müsabiqənin
keçirilməsinə cəlb edilmiş idarə, müəssisə və təşkilatlar, onların
işçiləri və ailə üzvləri Müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.
5. Müsabiqənin keçirilməsi.
5.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün iştirakçı İnstagram Sosial
şəbəkəsində #4Gpaylaş həşteqi ilə @Azercell qeyd etməklə
həyatında baş vermiş ən gözəl anlarını əks etdirən şəkil və ya
video paylaşmalıdır.
5.2. İnstagramın tələblərinə uyğun istənilən sayda şəkil və video
yüklənilə bilər. Fotoşəkillər və videolar orijinal olmalı və hər hansı
bir proqram və ya tətbiq vasitəsilə redaktə olunmamalıdır.
Fotoşəkillərin və videoların məzmunu qüvvədə olan
qanunvericiliyin tələblərini və sosial şəbəkələrdən istifadə
qaydalarını pozmamalı, əxlaq normalarına uyğun olmalıdır.
Müharibəni, zorakılığı və qəddarlığı, milli, irqi, sosial ədavəti,
yaxud dözümsüzlüyü təbliğ edən, hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqəti
alçaldan, işgüzar nüfuzuna zərər vuran, əqli mülkiyyət hüquqlarını
pozan, pornoqrafik, pirat və kontrafakt məzmunlu, reklam və ya
anti-reklam səciyyəli fotoşəkillərin və videoların yüklənməsi
qadağandır.
5.3. Təşkilatçı məzmun və kompozisiya baxımından Müsabiqə
tələblərinə cavab verməyən istənilən məlumatı silmək hüququna
malikdir.
5.4. Fotoşəkillər və videolar yükləməklə İştirakçı fotoşəkillərin və
ya videoların bu Qaydalara tam uyğun olmasını bəyan etmiş hesab
edilir, fotoşəkillərin və videoların məzmununa görə Təşkilatçı
üçüncü şəxslər qarşısında hər hansı məsuliyyət daşımır, mübahisəli

vəziyyətlər yarandığı təqdirdə ixtilaflar İştirakçı ilə üçüncü şəxslər
arasında müstəqil şəkildə həll edilməlidir.
5.5. Müsabiqənin qalibi müsabiqə davam etdiyi zaman yüklənmiş
foto və video sırasından Təşkilatçının dəvət edilmiş
mütəxəssislərdən ibarət münsiflər tərəfindən öz mülahizələrinə
uyğun şəkildə müəyyənləşdiriləcək və elan ediləcəkdir. Qalib
müəyyənləşdirilərkən münsiflər foto və ya videonun məzmun və
kompozisiya baxımından mövzuya uyğunluğunu, kreativliyini,
orijinallığını və s. bədii xüsusiyyətlərini o cümlədən texniki
keyfiyyətini məcmu şəkildə qiymətləndirəcəklər.Müsabiqə
müddətini əhatə edən dövr ərzində yığılmış “like” sayı
müsabiqənin nəticələrinə təsir etməyəc.
5.6. Müsabiqənin sonunda qalib gələn iştirakçı hədiyyə olaraq
“iPhone 6S” (yaddaşı 16GB olan) əldə edəcək.
5.7. Qalib özü barədə məlumatları (ad, soyad, ata adı, telefon
nömrəsi, elektron poçt ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatları)
onlara əvvəlcədən bildiriləcək üsulla Təşkilatçıya təqdim etməli və
mükafatı alarkən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini təqdim
etməlidir.
5.8. Qalib həm Təşkilatçının rəsmi Instagram səhifəsi, həm də
İştirakçının bilavasitə özünə şəxsi ismarıç vasitəsi ilə xəbər
verilməklə məlumatlandırıla bilər.
5.10. Müsabiqədə qalib gələn şəxs hər hansı səbəbdən hədiyyəni
götürə bilmədiyi halda onu təmsil edən digər şəxs rəsmi
etibarnamə əsasında hədiyyəni götürə bilər.
5.11. İştirakçı tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlar yanlış
olduqda, təqdim edilmiş məlumatlar əsasında İştirakçı ilə 5 və
daha çox gün ərzində əlaqə saxlamaq mümkün olmadıqda, qalib
haqqında məlumatlar ilə şəxsi hesab məlumatları arasında aradan
qaldırılması mümkün olmayan uyğunsuzluqlar olduğu təqdirdə
Təşkilatçı mükafatı verməkdən imtina etmək hüququna malikdir
və buna görə məsuliyyət daşımır.

5.12. Qalib mükafatdan imtina etdikdə və ya Təşkilatçı mükafatı
verməkdən imtina etmək hüququndan istifadə etdikdə mükafat
Təşkilatçının qərarı ilə münsiflərin seçdiyi başqa iştirakçıya verilə
bilər və ya ümumiyyətlə verilməyə bilər.
5.13. Mükafatlandırma zamanı çəkilən bütün foto və video-lar
təşkilatçı tərəfindən gələcəkdə müxtəlif kanallar
vasitəsilə təşviqat məqsədi ilə istifadə olunacaq. Hər bir iştirakçı
müsabiqədə öz iştirakı ilə bu şərti qəbul etmiş sayılır.
5.14. Mükafat hər hansı bir formada nağdlaşdırıla və başqa
mükafat ilə əvəz edilə bilməz.
6. Digər şərtlər.
6.1. Müsabiqənin qaydaları barədə məlumatlandırma Təşkilatçının
rəsmi Instagram və İnternet səhifələrində həyata keçirilir.
6.2. İştirakçı bu Müsabiqədə iştirak etməklə hazırkı qaydalar ilə
tam tanışlığını və onlarla razılığını, o cümlədən aşağıdakılara
razılığını bildirmiş olur:
6.2.1. qalibin bu Qaydalarda müəyyən edilimiş şəkildə
müəyyənləşdirilməsi;
6.2.2. müsabiqənin keçirilməsi zamanı hər hansı üçüncü şəxsin
hüquqlarının İştirakçı tərəfindən pozulması halı olduqda
Təşkilatçıya qarşı irəli sürülmüş tələblərin müstəqil şəkildə
İştirakçı tərəfindən həll edilməli olması;
6.2.3. iştirakçı barədə məlumatların, o cümlədən Müsabiqə
materiallarının Təşkilatçıya aid informasiya resurslarında və
müxtəlif informasiya daşıyıcılarında Təşkilatçı tərəfindən sərbəst
yerləşdirilməsi və yayılması;
6.2.4. Müsabiqədə iştirak etmiş şəkillərdən öz mülahizəsinə əsasən
bütün üsullarla qeyri-müəyyən müddət ərzində istənilən yerdə
istifadəyə müstəsna hüquqlar Təşkilatçıya məxsusdur.
6.3. Təşkilatçı qalib gəlmək üçün vicdansızcasına davranan
İştirakçıları Müsabiqədən kənarlaşdırmaq hüququna malikdir.

6.4. İştirakçı tərəfindən bu Qaydaların hər hansı bir bəndinin
pozulması Təşkilatçıya mükafat ödəməkdən imtina etmək hüququ
verir.
6.5. Təşkilatçı rəsmi Instagram və İnternet səhifələrində
yerləşdirməklə Müsabiqənin keçirilmə qaydalarında dəyişiklik
etmək hüququna malikdir.

