
 

“İstəSən!”  

Instagram müsabiqəsinin qaydaları  

  

1. Ümumi müddəalar.  

1.1. Bu Qaydalar “İstəSən!” Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə şərtlərini 

tənzimləyir.  

1.2. Müsabiqə Azərbaycan Respublikasının ərazisində və “Azercell Telekom” MMC-nin (bundan 

sonra – Təşkilatçı) rəsmi Instagram səhifəsində https://www.instagram/azercell - keçirilir.  

1.3. Bir iştirakçı yalnız bir meyar üzrə qalib kimi mükafatlandırıla bilər. Ən çox bəyənmə sayı 

qazanmış ilk 2 iştirakçıdan biri həm də ən çox baxış sayı qazanarsa baxış sayı üzrə növbəti yeri tutan 

iştirakçı qalib elan ediləcəkdir. 

  

2. Təşkilatçı.  

2.1. Müsabiqənin təşkilatçısı “Azercell Telekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir.  

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 25/10/2022 – 28/11/2022 tarixlərini əhatə etməklə davam edəcək.   

3.2. Mükafatların alınması üçün son tarix 25.12.2022.   

  

4. Müsabiqənin iştirakçıları və onlara olan tələblər: 

4.1. Müsabiqədə Təşkilatçının rəsmi Instagram səhifəsini izləyən 18 yaşına çatmış tam fəaliyyət 

qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan 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 həmin işçilərin ailə üzvləri Müsabiqədə iştirak edə 

bilməzlər.  

4.4. Müsabiqə müddəti zamanı iştirakçı öz hesabının adını dəyişməməlidir.  

4.5. Müsabiqədə iştirak edən şəxslərin ən az 2 paylaşımı və 10 izləyicisi olmalıdır. Real olmayan 

hesabların iştirakı qeydə alınmayacaq.   

4.6. Hər bir iştirakçı müsabiqə çərçivəsində yalnız 10 (on) video ilə çıxış etmək imkanına malikdir.  

4.7. Müsabiqə şərtlərini ödəyə bilməyən və ya tələbləri pozan iştirakçıların nəticələri etibarsız 

hesab olunacaq. 

 

  

https://www.instagram/azercell


5. Müsabiqənin keçirilməsi.  

5.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün İştirakçı: 

5.1.1. Təşkilatçının rəsmi internet səhifəsində bu Qaydalar ilə tanış olmalı; 

5.1.2. Təşkilatçının rəsmi Instagram səhifəsini izləməli; 

5.1.3. Müsabiqə elan edilən postu bəyənməli və şərh bölməsinə “qoşuldum” yazmalı; 

5.1.4. “İstəSən” Instagram filtrindən istifadə etməklə mahnının sözlərinə uyğun video çəkməli; 

5.1.5. Çəkdiyi videoya #IstesenMusabiqe heşteqini əlavə edərək öz instagram profilində 

paylaşmalıdır. Video avtomatik olaraq 

https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/contests/istesen.html səhifəsində yerləşəcək.  

5.2. Aşağıdakı iştirakçılar qalib sayılır və hədiyyələrlə mükafatlandırılır:  

5.2.1. Ən çox bəyənmə sayı yığan ilk 2 iştirakçı – iPhone 13; 

5.2.2. Ən çox baxış sayı yığan ilk 2 iştirakçı – Samsung S22; 

5.2.3 Bəyənmə və ya baxış sayı birdən çox iştirakçıda bərabər olarsa video paylaşım tarixi əsas 

götürülərək daha öncə paylaşılmış post qalib sayılacaq. 

5.3. Müsabiqənin keçirilmə müddəti 25.10.2022-28.11.2022-ci il tarixləridir. 

5.9. Qaliblərin siyahısı 29 noyabr 2022-ci il saat 16:00-dək müsabiqə postunun şərh bölməsindəvə 

https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/contests/istesen.html veb səhifəmizdə 

paylaşılacaq!  

  

  

  

6. Videolar barədə tələblər.  

6.1. Videolar hər hansı üçüncü şəxslərin tələblərindən azad olmalı, hüquqlar, o cümlədən məzmun 

və kompozisiya İştirakçıya aid və onunla bağlı olmalıdır.  

6.2. İştirakçılar müsabiqəyə qatılaraq, müsabiqəyə təqdim etdikləri kontenti, təşkilatçının rəsmi 

Instagram səhifəsində - https://www.instagram/azercell yerləşdirilməsinə razılıq verirlər.  

6.4. 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 videoların yüklənməsi qadağandır. 

Təşkilatçı məzmun və kompozisiya baxımından Müsabiqə tələblərinə cavab verməyən istənilən 

məlumatı silmək hüququna malikdir.  

6.5. Videolar yükləməklə İştirakçı videoların yuxarıda təsvir edilmiş qaydalara tam uyğun olmasını 

bəyan etmiş hesab edilir, videoların məzmununa görə Təşkilatçı üçüncü şəxslər qarşısında hər hansı 

https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/contests/istesen.html
https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/contests/istesen.html
https://www.instagram/azercell


məsuliyyət daşımır, mübahisəli vəziyyətlər yarandığı təqdirdə ixtilaflar İştirakçı ilə üçüncü şəxslər 

arasında müstəqil şəkildə həll edilməlidir.  

  

  

7. Mükafat.  

 

7.1. Ən çox bəyənmə sayı yığan ilk 2 iştirakçı iPhone 13, ən çox baxış sayı yığan ilk 2 iştirakçı 

Samsung S22 telefonu ilə mükafatlandırılacaqlar. 

7.2. Mükafat qalibə Fəvvarələr meydanındakı ( Tağıyev Küç, 26A) ünvanda yerləşən Azercell 

Eksklüziv mağazasında təqdim olunacaq.  

7.3. Mükafat hər hansı bir formada nağdlaşdırıla və başqa mükafat ilə əvəz edilə bilməz.  

7.4. Mükafatın alınması üçün son tarix 25.12.2022-ci il tarixidir. Bu tarixə qədər müraciət etməmiş 

qaliblər mükafatdan imtina etmiş hesab edilir və bu tarixdən sonra edilmiş müraciətlər nəzərə 

alınmır.  

7.5. Qalib həm Təşkilatçının rəsmi Instagram səhifəsində açıqlana, həm də İştirakçının bilavasitə 

özünə şəxsi ismarış vasitəsi ilə xəbər verilməklə məlumatlandırıla bilər.  

7.6. 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.  

7.7. İştirakçı tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlar yanlış olduqda, təqdim edilmiş məlumatlar 

əsasında İştirakçı ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadıqda, qalib haqqında məlumatlar ilə şəxsi hesab 

məlumatları arasında aradan qaldırlması mümkün olmayan uyğunsuzluqlar olduğu təqdirdə 

Təşkilatçı mükafatı verməkdən imtina etmək hüququna malikdir və buna görə məsuliyyət daşımır.  

7.8. Qalib mükafatdan imtina etdikdə və ya Təşkilatçı mükafatı verməkdən imtina etmək 

hüququndan istifadə etdikdə mükafat növbəti yeri tutmuş İştirakçıya verilir. 

  

8. Digər şərtlər.  

8.1. Müsabiqənin qaydaları barədə məlumatlandırma Təşkilatçının rəsmi Instagram və İnternet 

səhifələrində həyata keçirilir.  

8.2. İştirakçı bu Müsabiqədə iştirak etməklə hazırkı qaydalar ilə tam tanışlığını və onlarla razılığını, 

o cümlədən aşağıdakılara razılığını bildirmiş olur:  

8.2.1. 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;  

8.2.2. iştirakçı barədə məlumatların, o cümlədən Müsabiqə materiallarının Təşkilatçıya aid 

informasiya resurslarında və müxtəlif informasiya daşıyıcılarında Təşkilatçı tərəfindən sərbəst 

yerləşdirilməsi və yayılması.;  

8.2.3. müsabiqədə iştirak etmiş videolardan öz mülahizəsinə əsasən bütün üsullarla qeyri-müəyyən 

müddət ərzində istənilən yerdə istifadəyə müstəsna hüquqlar Təşkilatçıya məxsusdur.  



8.3. Təşkilatçı qalib gəlmək üçün ədalətsiz üsullardan istifadə edən (vicdansızcasına davranan) 

İştirakçıları Müsabiqədən kənarlaşdırmaq hüququna malikdir.  

8.4. İştirakçı tərəfindən bu Qaydaların hər hansı bir bəndinin pozulması Təşkilatçıya mükafat 

verməkdən imtina etmək hüququ verir.   

8.5. Təşkilatçı rəsmi Instagram və İnternet səhifələrində yerləşdirməklə Müsabiqənin keçirilmə 

qaydalarında dəyişiklik etmək hüququna malikdir.    

 

 

 


