DISNEYLAND® PARIS’İN 20. YIL KUTLAMALARI
DEVAM EDİYOR
Teledünya “Geleceğin Televizyonu”
konulu resim yarışmasına katılın,
Teledünya‘dan siz ve aileniz için, 20. Yıl kutlamaları kapsamında
Disneyland® Paris’te büyülü bir tatil fırsatını kaçırmayın!
Disney Channel Katkılarıyla.

YARIŞMA DETAYLARI
Türksat Kablo TV aboneleri yarışmaya çocukları adına
katılabilir. Yarışmaya 01.01.1997-31.12.2005
tarihleri arasında doğum günü olan çocuklar adına
başvuru yapılabilir.

3 asil ve 12 yedek olmak üzere 15 kişi kazananlar
arasına girecektir. Kazananlar web sitesinde ilan
edilecektir. Aynı zamanda taahhütlü posta ve
telefon ile de bilgilendirileceklerdir.

“Geleceğin Televizyonu” konulu resim yarışmasına
gönderilecek çalışmalarda istenilen resim tekniği ve
malzeme kullanılabilir. Yarışmaya tek bir resim ile
katılım sağlanır.

Yarışmanın sonucu 19.06.2013 Çarşamba
günü web sitesinde açıklanacaktır. Asıl talihliler
ikramiyeye son başvurularını 04.07.2013 tarihinde
gerçekleştirmelilerdir. Yedek talihlilerin son başvuru
tarihi ise 19.07.2013 Çarşamba’dır.

Yarışmaya, posta veya kargo yolu ile katılım
sağlanır. Postada meydana gelen gecikmelerden
TÜRKSAT A.Ş sorumlu tutulamaz. Çalışmalar, Çamlıca
Mah. Anadolu Bulvarı 17.(147)Sok. No: 21/E
Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir.
Yarışmaya katılacak adaylar, 08.05.201316.06.2013 tarihleri arasında başvuru yapmalılardır.
Katılacak olan abonenin T.C kimlik numarası, hizmet
veya müşteri numarası, telefon bilgisi (tercihen birden
fazla), adresi; resmin sahibi çocuğun T.C kimlik
numarası, okul ve sınıf bilgisi talep edilir. Talep edilen
bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde
çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.
Kazananlar, 18.06.2013 tarihinde Türksat Kablo
TV Ankara merkezinde belli olacaktır. 5 kişilik jüri
tarafından seçilecek çalışmalarda resmin hikayesine,
farklı yaklaşımlara, resmin teknoloji ile ilişkisine ve
Türksat ve Disney temasına öncelikle bakılacaktır.

Kazanan talihliler 15-22 Ağustos 2013 tarihleri
arasında tatil yapabilecektir.
Paris tatili kapsamında; 3 gece 4 gün aile
başına 4 kişilik Disney New York otelinde
konaklama(kahvaltı dahil), 4 günlük Disneyland
Paris Park giriş biletleri, kişi başına 4 öğle
yemeği ve 3 akşam yemeği(Disneyland içindeki
restoranlarda), aile başına 100 Euro’luk hediye
kuponu, İstanbul/Paris/İstanbul ekonomi sınıfı uçak
bileti, Paris Havaalanı/Otel Havaalanı transferleri
bulunmaktadır. Seyahat İstanbul’da başlar ve
biter. İstanbul’a kadar olan ulaşım, vize, seyahat
sigortası, yurtdışı çıkış harcı ve pasaport masrafları
talihliye aittir.
Yukarıda belirtilmeyen öğünler ve diğer harcamalar
ikramiyeye dahil değildir.

KOŞULLAR
Yarışmayı kazanan talihli, bu hakkının başkası tarafından kullanılmasını talep edemez, başka bir kişiye devredemez,
nakde veya mala çeviremez. Talihli belirleyeceği 3 kişi ile birlikte ikramiyeyi kullanacaktır. (Abone, çocuğu ve 2 kişi.)
Türksat A.Ş. çalışanları yarışmaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri verilmez.

