4. RED BULL UÇUŞ GÜNÜ 2O19
KATILIM KOŞULLARI
4 Ağustos 2019
Caddebostan Sahili, İstanbul
KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

4. Red Bull Uçuş Günü (“Etkinlik”), Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5 Ümraniye/İstanbul olan Red Bull Gıda Dağıtım ve
Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. (“Red Bull”) tarafından, Red Bull'un iş birliği ortakları, acenteleri ve hizmet sağlayıcılarının
desteğiyle yürütülmektedir.
Etkinlik, bir beceri oyunu olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir satın alma işlemine gerek yoktur ve mevcut katılım şartları
ve koşulları (“Koşullar”) ve halin icabına göre geçerli kanun ve yönetmeliklerin emredici hükümlerine tabidir.
Etkinlik, üç kısımdan oluşan insan gücüyle çalışan uçan araçlar için tasarlanmış bir 'kendin yap' yaratıcılık projesidir:
i.
ii.
iii.

Başvuru Aşaması (İşbu Koşullar kapsamının 2. Bölümünde belirtildiği şekilde),
İnşa Aşaması ve
Etkinlik Aşaması.

Her aşamanın detayları aşağıdaki Koşullarda belirtilmiştir.
İşbu Koşullara ilişkin ve / veya bu Etkinlikle ilgili genel sorularınız için, ucusgunu@redbull.com.tr
e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bu Koşulları kabul ederek, aşağıdaki tüm uygunluk şartlarını yerine getirdiğinizi beyan eder ve bu Koşullara bağlı
kalmayı kabul edersiniz. Bu etkinliğe katılımınız ile, işbu Koşulları kabul etmiş sayılırsınız.
1.

UYGUNLUK

1.1. Etkinliğe katılmak ve bir ödül almaya hak kazanmak için, siz ve Takımızın tüm üyelerinin (“Katılımcı(lar)” veya “siz”)
Etkinliğe başvuru gününüzde 18 yaşını doldurmuş olduğunuzu ve Türkiye’de ikamet ettiğinizi beyan ve garanti
edersiniz. 18 yaşını doldurmamış kişiler bu Etkinliğe katılamaz veya Kişisel Verilerini (İletişim bilgileri, Etkinlik
sorularına verilen cevaplar ve fotoğraflar gibi Katılımcıya ilişkin bilgileri) Red Bull'a gönderemez veya iletemez.
1.2. Ulusal veya yerel yasalar nedeniyle Katılımcıların yasal olarak etkinliğe katılmalarına izin verilmemesi
durumunda Red Bull'un sorumlu tutulamayacağını lütfen unutmayın.
1.3. Red Bull'un yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları, ana kuruluşu ve iştirakleri, alt kuruluşları, ajansları veya Etkinliğin
geliştirilmesinde veya üretiminde yer alan herhangi bir şirketin, profesyonel danışmanların, üçüncü taraf hizmet
sağlayıcılarının veya ilgili reklam ve tanıtım ajanslarının ve işbu Etkinlik sürecine dahil olan kişilerin yakın aile
üyeleri ve bu kişilerle aynı evde ikamet edenler (yasal olarak ilişkili olsunlar olmasın) etkinliğe katılamaz veya
herhangi bir ödül kazanamaz.
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1.4. Bir kişinin sadece bir kez katılım hakkı vardır. Ayrıca, sadece gerçek kişiler katılabilirler.
1.5. Red Bull, Katılımcı tarafından Red Bull'a verilen e-posta adresini doğrulama ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak
istediği zaman verilen yaş, kimlik ve / veya diğer ayrıntıları talep hakkını saklı tutar. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda,
geçersiz bir e-posta adresi veya Katılımcının yaşı veya ikametgahı ile ilgili yanlış veriler içeren girişler olduğunda, katılım
geçersiz sayılır.
1.6. Katılmaya hak kazanmadan önce, her Katılımcının “Katılımcı Formunu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması
gerekmektedir.
1.7. Etkinlik, Red Bull’un tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Red Bull’un Etkinlik ile ilgili tüm
konularda kararları nihai karar olacak ve konuya ilişkin hiçbir yazışma yapılmayacaktır.
2.

BAŞVURU AŞAMASI

2.1 Etkinliğe katılmaya hak kazanabilmek için, bireyler öncelikle www.redbull.com/ucusgunu adresine giriş yaparak
buradaki başvuru kitapçığını indirmeli, daha sonra ise uçuş aracının tasarımını yükleyerek başvurularını tamamlamalıdır.

2.

2.3
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

3.

Etkinlik Başvuru Başlangıç Tarihi 04/02/2019, Saat 9:00
Başvuru Kapanış Tarihi 10/04/2019, Saat 23:59 (“Başvuru Süresi”).
Başvuru sahibi, websitesinde tasarımını yükle alanında kendisinden istenen tüm adımları eksiksiz ve doğru olarak
doldurmalıdır.
Red Bull, katılımcıların tasarımlarını formüle ederken Madde 3.4’te belirtilen tasarım özelliklerini göz önünde
bulundurmalarını tavsiye eder.
Eğer takım Finalist olarak seçilirse (detaylar için 2.12 ve 2.13. maddelere bakınız), sadece başvuru formunda resmi
olarak listelenen kişiler, 4 Ağustos 2019 Pazar günü Caddebostan Sahili, İstanbul adresinde 11:00 itibariyle
düzenlenecek olan 4. Red Bull Uçuş Günü 2019 etkinliğine katılmaya hak kazanacaklardır. Başvuruda bulunan
katılımcılar, başvuruyu yapmadan önce her takım üyesinin ön onayını almalı ve her bir takım üyesinin Bölüm 1'deki
uygunluk şartlarını yerine getirmesini sağlamalıdır.
Her Takım üyesi Etkinlik için sadece bir Takımın parçası olabilir. Başvuru süresi boyunca, bir Takımın başka bir Takımla
aynı üyeye sahip olması durumunda, her bir Takımın farklı üyelerden oluşmasını sağlamak için Takımlardan birinin ya
da her iki Takımın da başvuru dönemi bitiminden önce yeni bir Takım üyesi bulamaması halinde, her iki Takımın
başvurusu geçersiz sayılır.
Eksik, çözülemez, tahrif edilmiş, okunaksız veya geç girişler geçersiz sayılır. Kayıp girişler için hiçbir sorumluluk kabul
edilmez ve iletim kanıtı alındı belgesi olarak kabul edilmez.
Eğer diskalifiye edilirseniz, Red Bull'un bu olayı yayınlama zorunluluğu yoktur.
Başvuru aşamasında alınan tüm girdiler, bireyin teklif ettiği uçuş makinesinin detayına, yaratıcılığına ve uçma
potansiyeline göre değerlendirilecektir. Hakemler, bir sonraki en iyi olduğunu belirledikleri ilave girişleri seçme ve
geçersiz bir giriş veya uygun olmayan bir Katılımcı olması durumunda sırayla kaydetme hakkını saklı tutar.
Hakemlerin mutlak takdir yetkisine göre belirlediği en iyi kırk (40) geçerli başvuru, finalist olarak ilan edilecek ve İnşa
Aşamasına katılmaya hak kazanacaktır (“Finalistler”).
İnşa Dönemi

3.1 Kırk (40) Finalistin, önerilen uçan makinelerini inşa etmeleri ve 4 Ağustos 2019 Pazar günü saat 11:00’de
Caddebostan Sahili İstanbul’da gerçekleşecek olan Etkinlikte uçmaları istenecektir. Seçilen kırk (40) ekibin duyurusu 15
Nisan 2019 günü e-posta yoluyla ve redbull.com/ucusgunu web sitesinden yapılacaktır. İnşa Dönemi, 15 Nisan 2019
günü seçilmiş kırk (40) ekibe bildirim yapılmasından hemen sonra başlar ve tüm uçuş teknelerinin hazır olmasının
zorunlu olduğu 20 Haziran 2019’da kapanır (“İnşa Dönemi”).
3.2 Tüm uçuş makineleri ve pilotları, 28 Haziran 2019 tarihinde, Red Bull tarafından belirtilen zamanda, e-posta yoluyla
bildirilecek olan noktaya gelmelidir. 29 Haziran 2019 günü 10:00- 19:00 saatleri arasında, Red Bull’un uzmanları, tüm el
2

4. RED BULL UÇUŞ GÜNÜ 2O19
KATILIM KOŞULLARI
yapımı uçakları uçuşa uygunlukları ve aşağıdaki Madde 3.4'te belirtilen tüm şartnamelere uygunluklarını kontrol
edeceklerdir. Yapım aşamasına katılmakla ilgili tüm maliyetler (uçuş makinesini inşa etmek için gerekli malzemeler,
konaklama ve İstanbul’daki etkinliğe ulaşım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), takımların sorumluluğunda
olacaktır.
3.

Takımlar aşağıdaki koşullara bağlı olarak sponsorluk alabilir:
(a) Red Bull’a, Etkinlikten önce sponsorların kimliği bildirilmeli ve Red Bull tarafından onaylanmalıdır,
(b) Yalnızca uçuş makineleri sponsorun logolarını Red Bull tarafından onaylanan form ve boyutta taşıyabilir ve
(c) Red Bull, herhangi bir sebeple sponsorluğu reddetme hakkını saklı tutar.
(d) Takım isimleri sponsor ismi olamaz.

4.

Tüm uçan makineler, aşağıdaki özelliklere uygun olmalı ve ayrıca Red Bull’un güvenlik incelemesini geçmelidir:
(a) Tüm uçuş araçları insan gücüyle çalışmalıdır. Hiçbir yardımcı kaldırma cihazı, güç kaynağı veya depolanan
enerji (örneğin elastik, aküler, saat yayları, mancınıklar, roket yakıtı vb.) kullanılamaz.
(b) Modifiye edilmiş uçakların katılması (örneğin, paraşütçüler, uçak paraşütleri, jet avcı uçakları, helikopterler, hafif
uçaklar, ticari jetler vb.) yasaktır.
(c) Yapım kuralları aşağıdaki gibidir:
i.
Tüm araçlar, takım dışındaki herhangi bir kimseden herhangi bir destek gelmeden takım tarafından inşa
edilmelidir.
ii. Tüm uçuş araçlarının burnundan kuyruğuna kadar olan uzunluk 8m'den az olmalıdır.
iii. Tüm uçuş araçlarının kanat açıklığı 6 metreden az olmalıdır.
iv. Yükseklik 3m'den az olmalıdır.
v. Uçuş araçlarının dingil mesafesi en fazla 3 m genişliğinde olabilir.
vi. Pilot dahil maksimum tekne ağırlığı 200 kg olmalıdır.
vii. Önceden imal edilmiş 2 parçalı planör kullanılmamalıdır (el yapımı planörlerin her biri asma çubuğu veya döner
koltukla kontrol edilmelidir)
viii. 2 parçalı araçlar için (taban ve araç), taban 1,5 m genişlik ve 3 m uzunluğunu aşamaz.
ix. Tüm araçlar takım tarafından arkadan insan gücü ile itilmelidir, mancınık olmaz.
x. Yüzebilen malzemelerin kullanımı tavsiye edilir (örneğin, köpük, tahta vb.)..
xi. Uçaklar çevre dostu ve güvenli malzemelerden yapılmalıdır.
xii. Takımların sponsorluk alması halinde, sponsorun logoları uçan makinenin her bir tarafında, 40 cm x 40 cm'den
büyük olmayan bir kare ile sınırlandırılmalıdır.
xiii. Destekleyici metal parçaların kullanımına izin verilmez.
xiv. Performans sırasında izin verilmeyen ürünler şunlardır: tel, emniyet kemerleri, piroteknik madde, duman, 200
psi üzerindeki hava kornaları, ısı üreten elemanlar, parlayıcılar, havai fişekler, yüksek basınçlı silindirler,
kimyasallar, tekerlekler (alışveriş sepeti tipi jantlar), her türlü halat, kalabalığa yansıma yapabilecek eşyalar
(cihaz veya fırlatma yoluyla), ateş, kuru buz, pil, paraşüt.

5.

Sadece Red Bull’un güvenlik muayenesinden geçen uçuş araçlarının etkinliğe katılmasına izin verilecektir. Uçuş
aracının güvenlik denetimini geçememesi Red Bull’un sorumluluğunda değildir.

4. ETKİNLİK AŞAMASI
4.1 Uçuş araçları güvenlik kontrolünden geçen Takımların, Etkinliğe, 4 Ağustos 2019 tarihinde Caddebostan Sahilde
katılmasına izin verilecektir. Takımlar, pilot dahil olmak üzere 4'ten fazla Katılımcıya sahip olamaz. Etkinliğe yalnızca resmi
başvuru formunda listelenen Takım üyelerinin katılmasına izin verilecektir (ör. 1 x pilot ve 3 x mürettebat). Tüm Katılımcılar
18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
4.2 Takım Üyeleri, Red Bull’un tüm güvenlik talimatlarını takip edecek ve destekçilerin kask ve can yelekleri dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli güvenlik ekipmanlarını giyecektir.
4.3 Katılımcılar, Etkinliğin yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli bir Etkinlik olduğunu kabul etmiş
sayılırlar. Katılımcılar Red Bull’un kendi takdirlerine bağlı olarak, belirlediği eğitimlere, brifinglere, gerekli tıbbi
testlere ve Red Bull ve etkinlik organizatörlerinin diğer gerekliliklere katılmalı, bunlara tabi olmalı ve bunlardan
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geçmelidir,
3.1.1.

Herhangi bir kalp rahatsızlığına, kalp rahatsızlığı geçmişine veya Etkinliğe katılmayı tehlikeli kılacak diğer tıbbi
durumlara sahip olmamalıdır,

3.1.2.

Etkinlik gününde ve bir gün öncesinde algılarını etkileyecek/düşürecek bir madde (alkol, ilaç vs.) kesinlikle
kullanılmamalıdır

3.1.3.

Her zaman Red Bull ve Etkinlik organizatörlerinin tüm kurallarına uymak zorundadır,

3.1.4.

Gerekli tüm güvenlik giysilerini ve diğer donanımları giymelidir,

3.1.5.

Kendilerini fiziksel olarak uçuş araçlarına bağlamamalıdır,

3.1.6.

Uçuş araçlarını yalnızca Red Bull veya Etkinlik organizatörlerinin talimatlarına uygun olarak belirtilen pistten
harekete geçirmeli ve100m mesafeyi yardımsız yüzebilmelidir.

4.

Organizatör ve Etkinlik organizatörleri, tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak, her zaman aşağıdaki hakları saklı tutar:

(a) Red Bull veya Etkinlik organizatörü, Katılımcının, Red Bull ve / veya Etkinlik organizatörlerini itibarsızlaştırmasına veya
zarar görmelerine neden olabilecek şekilde hareket etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir
nedenle, Katılımcıların Red Bull ve/veya Etkinlik organizatörüne, bunların çalışanları, yüklenicileri veya gönüllüleri veya
herhangi bir üçüncü tarafa bir güvenlik riski oluşturduğuna veya güvenlik riskinin mevcut olduğuna inanıyorsa, Katılımcının
Etkinliğe katılmasını engelleme hakkını; ve/veya
(b) Koşullar tehlikeli veya uygunsuz kabul edilirse veya Red Bull’un kontrolü dışındaki herhangi bir sebepten ötürü tehlikeli
hale gelirse, Red Bull, siz veya başka herhangi bir üçüncü kişi nezdinde doğrudan veya dolaylı oluşabilecek zararlara
ilişkin herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmaksızın, Etkinlikte değişiklik yapma, Etkinliği sona erdirme,
değiştirme veya uzatma hakkını saklı tutar.

4.

Eğer uçuş makinesinin herhangi bir kısmı Etkinlik sırasında kasıtlı olarak fırlatılır ve / veya düşürülürse, Finalist Red
Bull’un takdirine bağlı olarak diskalifiye edilebilir. Finalistler, uçan makinelerinin etkinliğe güvenli bir şekilde
tutulmasından ve taşınmasından sorumludur. Red Bull, uçan makinenin herhangi bir kısmının geri kazanılmasından
sorumlu değildir. Bu nedenle katılımcılar kaybetmeye hazır olmadıkları hiçbir şeyi kullanmamalıdır. Red Bull uçuş
makinesini sudan çıkaracak ve imha edecektir. Uçuş makinesi suya çarptığında, toplayıcıyı toplamak ve Etkinlik
alanından güvenle kaldırmakla sorumludur. Etkinlik sonrası katılımcılara hiçbirine uçuş makinesi iade edilmeyecektir.

4.

Etkinlik günü, yarışmaya katılmalarına izin verilen tüm Finalistler, hakemlerin mutlak takdirine bağlı olarak aşağıdaki
kriterler temelinde değerlendirilecektir:
(a) uçuş makinelerinin yaratıcılığı (en fazla 10 puan);
(b) uçuş makinelerinin ve takımlarının performansı (en fazla 10 puan) ve
(c) kat edilen mesafe (uçan her metre için 1 puan).

5.

Red Bull ve / veya hizmet sağlayıcıları, yarışmaya katılan herhangi bir Katılımcının öncesinde Katılımcıya alkol ve
uyuşturucu taraması yapabilir. Red Bull bu bilgiyi güvenlik kontrolünün bir parçası olarak toplar.
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5.

ÖDÜLLER

1.

Ödüller;
Birincilik Ödülü: Pilotluk Eğitimi
İkincilik Ödülü: Red Bull Air Race’i yerinde izleme imkânı ve Red Bull Air Race uçağı ile uçuş deneyimi
Üçüncülük Ödülü: Salzburg Hangar-7’de Flynig Bulls ile Uçuş deneyimi
En Uzun Uçuş Ödülü: Dünya Turu Bileti

2.

Ödüller Red Bull tarafından mutlak takdirine bağlı olarak belirlenen bir tarihte kullanılabilecektir. Bir Finalist'in
ödülünü Red Bull’un belirlediği tarihe kadar talep etmemesi durumunda, Finalist ödülü kaybedecektir.
Red Bull bir sonraki en yüksek puanı esas alarak alternatif bir kazanan belirleme hakkını saklı tutar.
Bir veya daha fazla Finalistin en yüksek puan sayısına sahip olduğu bir beraberlik durumunda, Red Bull
berabere kalan Finalistler tarafından elde edilen puanları aşağıdaki iki kriterde değerlendirecektir:

3.

3.1.
3.2.

Yaratıcılık ve
Performans.

Yukarıdaki iki kategoriden hesaplanan en yüksek puana sahip olan Finalist kazanan ilan edilecektir. Hala Finalistlerin
berabere olmaları durumunda, kalanlar arasında “mesafe” kriterinde en yüksek puana sahip Finalistler kazanan ilan
edilecektir. Hala beraberlik olması durumunda, Red Bull kendi takdirine bağlı olarak kazananı belirleyecektir.

4.

Birinci Takım ödülü için tüm seyahat düzenlemeleri, kazananların ikametgâh İstanbul’da olmadıkça Red Bull
acentesi (havaalanına yapılan ve havaalanından yapılan transferler dahil) aracılığıyla yapılmalıdır, bu durumda
seyahat masrafları dahil edilmeyecek ve kazananların gidiş geliş seyahatlerini kendilerinin karşılamaları
beklenecektir. Red Bull, burada özellikle belirtilmeyen ödüllerin kabulü ve kullanımı ile ilgili ek masraf ve
masraflardan sorumlu değildir (güvenlik ücretleri, bahşişler, bagaj ücretleri, seyahatler sırasında atıştırmalıklar ve
içecekler ve nakliye ve olası masraflar gibi). Seyahat sigortası ve para harcamak, Katılımcının özel
sorumluluğudur. Red Bull, kendi takdirine bağlı olarak gece kalınacak olan yeri belirleyecektir. Seyahat ve
konaklama kısıtlamaları ve koşulları geçerli olacaktır.

5.

Tüm kazananlar ve her zaman sorumlu ve nazik bir şekilde davranmalı ve Red Bull'un veya herhangi bir ödül
tedarikçisinin tüm makul kurallarını takip etmelidir.

6.

Red Bull, tüm veya herhangi bir ödülü benzer değerdeki ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar.

7.
8.

Yasaların izin verdiği ölçüde, tüm ödüller “olduğu gibi” verilir ve açık veya zımni hiçbir garanti verilmez
Hiçbir nakit alternatifi sunulmayacaktır ve ödüller devredilemez ve iade edilemez.

2.

RED BULL’IN KOŞULLARI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

2.1. Red Bull, bu Koşulları ve zaman zaman geçerli olabilecek diğer kuralları veya şartları değiştirme hakkını saklı tutar ve
bu değişiklikler redbull.com/ucusgunu adresinde yayınlanacaktır.
2.2. Etkinlik sırasında herhangi bir zamanda, Red Bull tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşulları yerine
getirmemesi veya herhangi bir yasadışı veya uygunsuz davranışı nedeniyle (ayrıca Red Bull’un Katılımcının hile
yaptığına inanması halinde ve genel olarak işbu Koşulların 7. Bölümünde belirtilen hükümlerin ihlalinde) herhangi bir
Katılımcıyı diskalifiye etme ve Etkinlikten çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi
durumunda, ödül kaybedilecek ve / veya başka bir kazanana verilecektir.
3.

DÜRÜSTLÜK

3.1. Etkinlik ile bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız (aşağıdaki Bölüm 9'a
bakınız). Takım üyelerinizin Kişisel Verilerini girdiğinizde, daha önce onaylarını aldığınızı ve bu iznin geri alınmadığını
onaylarsınız.
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3.2. Girişinizle ilgili olarak, bu Koşulların 2, 3 ve 4. Bölümlerinde belirtilen kriterleri yerine getirmek için ya da giriş
yaptığınız kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerikler gibi diğer materyalleri oluşturduğunuz kriterlere uymak için
Etkinliğe kişisel olarak katıldığınızı taahhüt ve temsil edersiniz. Bu Koşullarda belirtilen ve otomatik robotlar, komut
dosyaları, servisler veya diğer manipülasyon biçimleri gibi herhangi bir yasaklı yardımcı öge kullanmadığınızı
belirtiniz. Bu Etkinliğe girerek, tüm Katılımcılar, girişlerinin tamamen orijinal eserleri olduğunu garanti eder ve beyan eder
ve ilgili girişleri, telif hakları, ticari markalar ve / veya tanıtım/gizlilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,
üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyecek veya bunlara uygunsuz olmayacaktır.
3.3. Girişinize ilişkin olarak aşağıdaki hususlar tarafınızdan onaylanır ve tarafınız bu hususlardan sorumludur:
(a) Girişiniz, gizlilik, tanıtım veya fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başkalarının
haklarını ihlal eden materyal içermez,
(b) Girişiniz, aşağıdakiler hariç olmak üzere, marka isimleri veya ticari markalar içermez,
(i) yalnızca girişinizi oluşturmak ve yüklemek amacıyla kullanabileceğiniz sınırlı bir lisansa sahip
olduğunuz Red Bull marka isimleri veya ticari markaları ve/veya
(ii) sahip olduğunuz, Red Bull’a üzerinde bedelsiz ve geri alınamaz, kalıcı, münhasır olmayan bir temelde lisans
vermeyi kabul ettiğiniz ticari markalar veya Red Bull’a üzerinde, bedelsiz ve geri alınamaz bir şekilde
kullanma ve alt lisans tesis etmiş olduğunuz girişleriniz.
(c) Girişiniz, üzerinde kullanım ve alt-lisans vermeye ilişkin her türlü izin ve onaya sahip olduğunuz ve Red
Bull’a bedelsiz olarak kullanım hakkı tanıdığınız materyaller dışında sizin tarafınızdan yaratılmayan ve telif
hakkı ile korunan materyal içeremez.
(d) Girişiniz uygunsuz, müstehcen, nefret dolu, zorlayıcı, hakaret içeren materyal içeremez,
(e) Girişiniz, girişin oluşturulduğu herhangi bir yargı bölgesindeki yasalara veya düzenlemelere aykırı veya yasalara
aykırı olan yasadışı materyal içermez.
3.4. Bu Bölüm 7'nin ihlali durumunda, fikri mülkiyet haklarına dayalı ihlal iddialarına karşı Red Bull'u savunur ve
tazmin edersiniz.
8.

HAKLARIN TANINMASI

8.1. Katılımcılar, ebeveynleri, yan kuruluşları, bağlı ortakları ve işbirliği ortakları dahil olmak üzere Red Bull'u sesleri, imajı
dahil , fotoğraf, ifadeler, biyografik bilgiler, performanslar, ad ve benzerlik ve geçerli yasalara göre mümkün olan en
geniş ölçüde mevcut ve gelecekteki yasalar uyarınca kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir içerik (toplu olarak,
“Giriş Materyali”) dahil Etkinlik ile ilgili olarak sunulan tüm giriş ve materyalleri ve her türlü hak, unvan ve menfaat
dahil kullanıma yetkili olmak üzere yetkilendirir. Hakların devredilemez olduğu ölçüde, Giriş Materyallerini bilinen
veya henüz bilinmeyen herhangi bir kullanım türünde kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, iletmek, yayınlamak,
gerçekleştirmek, sergilemek, değiştirmek, türev çalışmalar yapmak için Katılımcı Red Bull'a geri dönülmez, dünya
çapında, kalıcı, münhasır, devredilebilir ve sınırsız haklar verir (bölge, zaman veya amaç açısından sınırsız). Red
Bull'a verilen bu haklar, Katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmaksızın sağlanmıştır ve Red Bull tarafından herhangi
bir kullanım, Katılımcılara önceden bildirilmeksizin yapılacaktır. Eğer bir mahkeme ya da başka herhangi bir otorite
yukarıdaki münhasır hibenin herhangi bir sebepten tam olarak geçerli olmadığını tespit ederse, Giriş Materyallerini
bilinen veya henüz bilinmeyen herhangi bir kullanım türünde kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, iletmek, yayınlamak,
gerçekleştirmek, sergilemek, değiştirme, türev çalışmalar yapmak, için Katılımcılar Red Bull'a geri dönülmez, dünya
çapında, kalıcı, münhasır, devredilebilir ve sınırsız haklar verir (bölge, zaman veya amaç açısından sınırsız). Bu
bölümdeki iletim ve lisanslar özellikle aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: yayın hakkı, kamuya açık
yayın yapma hakkı (indirme / talep üzerine haklar), sinema salonu hakkı (sinema / sergi hakkı) , video hakları, dağıtım
ve kopyalama hakkı, değiştirme ve dublaj hakkı, tanıtım hakkı, mağazacılık hakkı, yayın hakkı ve sahne tiyatrosu,
radyo drama ve sesli / konuşma kitabı hakları. Ayrıca, Red Bull, Giriş Malzemelerinde değişiklik yapma, ara verme,
silme, kesinti yapma veya başka değişiklikler yapma hakkını ve bu şekilde değiştirilmiş versiyonu herhangi bir konuda
kullanma hakkını elde eder. Red Bull ve ana şirketi, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve işbirliği ortakları, Giriş Materyallerini
kullanımın gerçekleştiği ortamdan bağımsız olarak, herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanım olanağına sahiptir.
Ancak Red Bull bu haklardan yararlanmak zorunda değildir.
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8.2. Bu haklar Etkinlikte ödül kazanma şansına binaen tesis edilmektedir.
8.3. Tarafınızdan oluşturulan giriş ve materyallerin Etkinlik, idari veya başka amaçlar için Red Bull, ana şirketi ve
bağlı ortakları tarafından kullanımına izin veren ayrı bir lisans sözleşmesine girmeniz sizden istenebilir.
8.11 Kazananlardan Etkinlik faaliyetinde yer almaları istenebilir ve Red Bull, kazananların adlarını ve adreslerini,
fotoğraflarını ve sesli ve / veya görsel kayıtlarını herhangi bir tanıtım malzemesinde kullanma hakkını saklı tutar.
9.

BİLGİNİN TOPLANMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1.

Bu Koşullardaki Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlanan Kişisel
Verileri ile aynı anlama sahiptir.

9.2.

Red Bull, Kişisel Verileri Katılımcıların Etkinlikte yer almalarını sağlamak, Etkinliği tanıtmak ve duyurmak, Etkinliği
yönetmek, gelecekte gerçekleşebilecek etkinliklerden katılımcıları haberdar etmek (“Amaç”) amacıyla toplar. Kişisel
Verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Red Bull
tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda yasadan doğan
sorumlulukların eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilebilmesi amacı ile edinilir. İfade edilen hukuki sebeple toplanan
Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu
Koşullarda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9.3. Kişisel Verileriniz Red Bull tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre saklanacaktır.
9.4. Red Bull ayrıca, Etkinlikte yarışmaya uygunluğunuzu belirlemek için uyuşturucu ve alkol testi ve sınırlı tıbbi geçmiş
bilgilerinin toplanması dahil olmak üzere hassas bilgilerinizi (Özel Nitelikli Kişisel Veri) KVKK’nın 6.maddesinde
belirtildiği şekilde toplayabilir, kullanabilir ve ifşa edebilir (“Daha İleri Amaç”) ancak Red Bull bunu yalnızca izninizle
yapacaktır. Kişisel Verilerinizi veya hassas bilgilerinizi sağlamazsanız, Etkinliğe katılamazsınız.
9.5.
9.6.

10.

Red Bull, Kişisel Verilerinizi Türkiye’de veya diğer ülkelerde (Avrupa, ABD veya Singapur da dahil olmak üzere)
bulunabilecek Amaç veya İleri Amaçlarla ilgili olarak ilişkili kuruluşlara ve Üçüncü Taraflara aktarabilir sağlayabilir;
Daha
fazla
bilgi
için
lütfen
Gizlilik
Politikamıza
bakınız.
(https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Turkey/201807111103/tr_TR/privacy.html=)
GENEL

10.1. Bu bir beceri oyunudur ve şans nihayetinde kazananların belirlenmesinde hiçbir rol oynamaz. Red Bull’un bu Etkinlikle
ilgili tüm hususlara ilişkin kararı kesindir ve bu konuda hiçbir yazışma yapılmayacaktır.
10.2. ETKİNLİĞE KATILDIĞINIZDA DİKKAT EDİN VE SAĞDUYULU OLUN. KENDİNİZE VE DİĞERLERİNİN
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN VE SAYGI GÖSTERİN. KİMSENİN MÜLKİYET HAKKINA ZARAR VERMEYİN VE
İZİNSİZ GİRMEYİN.
10.3. Red Bull Grubu, Etkinlik web sitesi için yeterli donanım ve yazılım hizmetini sürdürmek için makul çabayı
göstermeyi taahhüt eder ve fakat geç, kayıp, gecikmeli, hasar görmüş, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunaksız veya
anlaşılmaz girişler; telefon, elektronik, donanım veya yazılım programı, ağ, internet veya bilgisayar arızaları,
gecikmeleri veya zorlukları; aktarım hataları; gönderilen fakat alınmayan ödül bildirimi teslimatları; Etkinliğe giriş
yapan veya girmeye çalışan veya gönderilmeyen veya kazanamayan herhangi bir kişinin uğradığı herhangi bir
kayıptan sorumlu değildir.
10.4. Red Bull ayrıca adil bir rekabet konusunda şeffaflığı sağlamayı taahhüt eder ve Etkinliğin güvenliğini ve kesintisiz
bir şekilde uygulanmasını hizmet sağlayıcıları ile birlikte yapmaya gayret gösterir.
10.5. Red Bull, bir Katılımcının tarif edilen görevlerin herhangi birini veya tümünü yerine getirememesinin fiziksel veya
zihinsel olarak mümkün olmaması durumundan sorumlu değildir. Red Bull, bir Katılımcının bu Etkinlik ile ilgili
işlemleri yaparken kendisine zarar vermesi durumundan sorumlu değildir. Etkinliğe güvenli bir şekilde katılmanızı
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önleyen veya bunu yaparken başkaları için mevcut bir risk teşkil edecek herhangi bir koşulunuz olmadığını beyan
edersiniz. Ayrıca, herhangi bir sebepten Etkinliğe katılmaktan başka bir şekilde yasaklanmadığınızı beyan edersiniz.
10.6. Bu Koşullarda yer alan hükümler sınırlanmaksızın ve yasalar uyarınca sınırlandırılması mümkün olmayan
sorumluluklar dışında, Red Bull ve Etkinlik organizatörlerinin (çalışanları ve acenteleri de dahil olmak üzere), (a)
Red Bull’un kontrolünde olup olmadığına bakılmaksızın teknik zorluklar veya ekipman arızaları (Etkinlik Sahibinin
kontrolünde olsun veya olmasın) ; (b) herhangi bir hırsızlık, yetkisiz erişim veya üçüncü taraf müdahalesi; (c) Red
Bull’un makul kontrolünün ötesindeki herhangi bir nedenden ötürü gecikmiş, kaybedilen, değiştirilmiş, hasar görmüş
veya yanlış yönlendirilmiş (Red Bull tarafından tebliğ alınmış olup olmamasına bakılmaksızın) herhangi bir giriş
veya ödül iddiası; (d) Bu Koşullarda belirtilen değerde ödül değerinde herhangi bir değişiklik olması; (e) Etkinliğin,
Red Bull’un makul kontrolü dışında herhangi bir sebeple iptal edilmesi; (f) Bir kazanan veya katılımcı nezdinde vergi
borcu doğması; (g) Etkinliğe katılım; veya (h) ödülün kullanımı durumları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı
yaralanmalar ve doğrudan veya dolaylı zararlara ilişkin (fırsat kaybı, kar kaybı, gelir kaybı dahil) hiçbir sorumluluğu
(ihmal halleri dahil) bulunmamaktadır.
10.7. Siz işburada, tıbbi yardım ekibi ve onlar tarafından yetkilendirilmiş kişilere katılımınız sebebiyle tıbbi bir durum
oluşması halinde hastane veya diğer bir tıbbi kuruma nakil dahil gerekli tıbbi müdahaleleri yapma yetkisini tanımış
bulunmaktasınız. Ayrıca katılımınız sebebi ile oluşabilecek bir tıbbi durumun tedavisi için tıbbi personelin medikal
durumunuz ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşma hakkını tesis etmiş olmaktasınız.
10.8. Herhangi bir nedenden dolayı bir kazanan, Red Bull’un öngördüğü zamanda ödülün bir unsurunu almazsa, ödül
veya ödülün ilgili kısmı kaybedilmiş sayılacaktır.
10.9. Red Bull’un haklarından herhangi birini herhangi bir aşamada uygulamaması, haklardan feragat teşkil etmez.
10.10. Bu Etkinliğe herhangi bir şekilde müdahale edilirse veya Red Bull’un makul kontrolü dışındaki herhangi bir
nedenden Red Bull Etkinliği makul olarak öngördüğü şekilde gerçekleştirilemiyorsa, Red Bull, tamamen kendi
takdirine bağlı olarak, yasaların izin verdiği ölçüde (a) herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme; veya (b) siz veya
herhangi bir üçüncü şahıs nezdinde oluşabilecek her türlü zarar veya ziyan (doğrudan veya dolaylı) yükümlülüğünü
üstlenmeksizin Etkinliği değiştirmek, askıya almak, sonlandırmak veya iptal etmek haklarını saklı tutar.
10.11. Etkinlik web sitesine erişim ile ilgili herhangi bir maliyet Katılımcının sorumluluğundadır ve kullanılan
internet servis sağlayıcısına bağlıdır.
10.12. Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda,
Koşulların geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.
10.13. Bu Koşullar, yerel yasalara göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.
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