Google Science Fair 2018 Ebeveyn İzni Formu
Lütfen bu formu doldurduktan sonra tarayarak veya fotoğrafını çekerek en geç 12 Aralık
2018 tarihinde parentalconsent@googlesciencefair.com adresine e-posta ile gönderin
Sayın Ebeveyn veya Vasi,
Çocuğunuz, Google’ın Virgin Galactic, LEGO Education, National Geographic ve Scientific
American ortaklığında düzenlendiği küresel bir bilim yarışması olan Google Science Fair’a
katılmak için kaydolmuştur.
Çocuğunuz dünyanın dört bir yanından öğrencilerle yarışarak muhteşem ödüller, burslar ve
Galapagos Adaları’na gezi gibi büyük fırsatlardan yararlanabilmek için internet üzerinden bir
proje gönderecektir. Çocuğunuzun bu yarışmaya katılabilmesi için izin vermeniz gerekmektedir.
Ebeveyn veya vasilerin izin vermesi için son tarih 12 Aralık 2018’dir. Bu tarihten sonra izin
vermemiş olmanız durumunda çocuğunuz projesini gönderemez ve Google Science Fair’a
katılamaz. Ebeveyn izni gerektirmeyen projelerde, tüm Google Science Fair hesap ve proje
bilgileri 2018 izin son tarihinin ardından hemen silinecektir. Google Science Fair, hesap veya
proje bilgilerini 2018 Google Science Fair yarışması dışında hiçbir amaçla kullanmayacaktır.
Lütfen aşağıdaki şartları okuyun ve sizin için uygunsa izninizi gönderin. Google Science Fair
hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.googlesciencefair.com adresini ziyaret edin.
Bu ebeveyn izninin taraflarından biri Google, LLC, diğeri de Google Science Fair’a katılmak
isteyen bir çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi sıfatıyla siz olursunuz. Google Science Fair, 13-18
yaşlarındaki öğrencilerin katılabileceği uluslararası bir bilim ve mühendislik yarışmasıdır.
Öğrenciler staj imkanları, burslar ve Galapagos Adaları’na gezi gibi muhteşem ödüller
kazanabilmek için bilim veya mühendislik projelerini internet üzerinden gönderirler.
Çocuğunuzun katılabilmesi için 12 Aralık 2018 itibariyle 13 yaşını doldurmuş ya da 13 Eylül 2018
itibariyle 18 yaşında veya daha küçük olması gerekir. Çocuğunuz İsrail veya Güney Kore’de
yaşıyorsa 12 Aralık 2018 itibariyle 14 yaşını doldurmuş ya da 13 Eylül 2018 itibariyle 18 yaşında
veya daha küçük olmalıdır. Çocuğunuz Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeden birinde yaşıyorsa 12 Aralık
2018 itibarıyla en az 16 yaşında olmalıdır. Çocuğunuzun katılım için gereken minimum yaşı
doldurmadan kaydolamayacağını lütfen unutmayın.
Bu ebeveyn iznini göndererek aşağıdaki şartlar ve koşulları kabul etmiş olursunuz: Google
Science Fair’ın kurallarını okuyup anladım. Çocuğumun ebeveyni ve yasal vasisi olarak,

www.googlesciencefair.com adresindeki Science Fair Kuralları‘nda anlatılan Science Fair’a
katılmasına izin veriyorum.
Ayrıca, çocuğum ve ben, Science Fair Kuralları’na ve bu ebeveyn izninin şartlarına uymayı kabul
ediyoruz. Ben, çocuğumun ebeveyni ve yasal vasisi olarak çocuğumun 13 ile 18 yaşları arasında
olduğunu onaylıyorum. Çocuğum 13 veya 18 yaşındaysa 12 Aralık 2018 tarihinde veya öncesinde
13 yaşına girdiğini ya da 13 Eylül 2018 itibarıyla 18 yaşında olduğunu onaylıyorum. Çocuğum İsrail
veya Güney Kore’de yaşıyorsa 12 Aralık 2018 tarihinde veya öncesinde 14 yaşına girdiğini ya da
13 Eylül 2018 itibarıyla 18 yaşında olduğunu onaylıyorum. Çocuğum Avrupa Birliği üyesi 28
ülkeden birinde yaşıyorsa 12 Aralık 2018 tarihinde veya öncesinde 16 yaşına girdiğini ya da 13
Eylül 2018 itibarıyla 18 yaşında olduğunu onaylıyorum.
Science Fair’a katılımın belirli bir ölçü dahilinde risk içerdiğini, dolayısıyla yaralanma veya diğer
istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini anlıyorum.
Çocuğum Google Science Fair’a kendi isteğiyle katıldığı için bilim projesi üzerinde çalışırken
onun güvenliğiyle ilgili tüm sorumluluğu üzerime almayı kabul ediyorum. Olası risklerin
farkındayım ve tüm sorumluluğu üstlenerek çocuğumun Google Science Fair’a katılımından
kaynaklanabilecek kişisel yaralanma veya kişisel eşyaların zarar görmesi durumunda dava açma
hakkımdan feragat ediyorum. Çocuğumun Science Fair’a katıldığı zaman Google Sites, Google
Dokümanlar, Google Takvim, YouTube, Google Haritalar, Fotoğraflar gibi Google ürünlerini
kullanabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.
Çocuğumun bu ürünleri kullanması halinde, çocuğum adına, söz konusu ürünlerin ilgili hizmetler
dahilinde sunulacak hizmet şartlarına uymayı kabul ediyorum.
İlk karar turunda çocuğumun kazanan olarak seçilmesi durumunda 26 Temmuz 2019’da veya bu
tarih civarında benim veya başka bir ebeveynin ya da yasal vasinin eşliğinde Mountain View,
Kaliforniya’ya seyahat etmesi gerekeceğini anlıyorum. Ayrıca, çocuğumun seçilmesi halinde
Google’ın bana herhangi bir tazminat ödemeden onun adını ve resmini Science Fair’Ia ilgili
tanıtım ve pazarlama malzemelerinde kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ediyorum.
Yukarıda belirtilen koşulları anlıyorum. Aşağıdaki formda bahsi geçen katılımcının Google
Science Fair’a katılmaya uygun olduğunu onaylıyor ve Science Fair’a uygun bir proje göndererek
yarışmaya katılmasına izin veriyorum.
Gizlilikle ilgili Sorumluluk Reddi Beyanı: Science Fair süresince Google tarafından toplanan tüm
kişisel bilgiler, Science Fair Kuralları’nda açıklandığı gibi yalnızca bu yarışmanın yönetilmesi
amacıyla kullanılacaktır.

Lütfen aşağıdaki formu büyük harflerle doldurun.
Öğrencinin adı*

Adın İngilizce yazılışı *

Öğrencinin e-posta adresi *

Lütfen Google Science Fair’a kaydolurken kullanılan e-posta adresini kullanın

Ebeveyn veya Vasinin adı *

Ebeveyn veya Vasinin imzası * ___________________________________________________________

Tarih ________/_________/_________

