EU4Energy layihəsinin "Ağbirçək nənəsinə kömək"
(11-19 sentyabr 2019)
Müsabiqədə iştiraka dəvət
Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və ya Ukraynada
yaşayırsınız? O zaman niyə EU4Energy layihəsinin yeni müsabiqəsində iştirak
etməyəsiniz? 1 #EU4Energy layihəsinin "Ağbirçək nənəsi" enerjidən səmərəli
istifadəyə dair yeni suallarla təkrar bizimlədir. Sosial media hesablarımız
vasitəsilə “Ağbirçək nənəmizin” suallarından ən az birinə düzgün cavab verin
və ona enerjiyə və pula qənaət etməyə kömək edin. Əsas mükafat 3D printer
olmaqla, 10 mükafatdan birini qazanmaq şansınız var!
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Avropa Komissiyasının maliyyələşirdiyi müsabiqə EU4Energy kommunikasiya layihəsi tərəfindən icra edilir

MÜSABİQƏNİN QAYDALARI
MÜSABİQƏNİN MÖVZUSU: Sosial şəbəkələrdə yayımlanacaq müsabiqə EU4Energy kommunikasiya
layihəsi tərəfindən təşkil edilir. Müsabiqənin mövzusu "Enerjinin səmərəliliyidir". Müsabiqə zamanı
#EU4Energy layihəsinin “Ağbirçək nənəsi” enerjidən səmərəli istifadə etməklə enerjiyə və pula qənaət
etmək yollarına dair üç sual verəcək. Ağbirçək nənəyə enerjidən daha az istifadə etməyə kömək etmək
üçün hər dəfə düzgün cavab verməlisiniz.
SEÇİM KRİTERİYALARI: Müsabiqədə Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukraynada
on səkkiz (18) yaşı tamam olan və şəxsi Facebook, Instagram və ya VKontakte hesabına malik
vətəndaşlar (fərdi şəxslər) iştirak edə bilər. EU4Energy kommunikasiya layihəsinin komanda üzvlərinin
əməkdaşları, təcrübəçilər və ya tərəfdaşlar, eləcə də həmin əməkdaşların yaxın qohumları və ailə
üzvləri müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.
TƏŞKİLATÇI: Adı çəkilən müsabiqə EU4Energy kommunikasiya layihəsi (bundan sonra "təşkilatçı")
tərəfindən təşkil edilir. Bu müsabiqə heç bir halda Facebook tərəfindən əlaqəli deyil və ya
maliyyələşdirilmir, təsdiq edilmir və idarə edilmir.
MÜDDƏTİ VƏ İŞTİRAK QAYDALARI: Müsabiqə 11-19 sentyabr 2019-cu il tarixlərində keçiriləcək və üç
sualdan ibarət olacaq. İstifadəçilər müsabiqənin keçirildiyi müddətdə Aİ-nin Şərq Qonşuları layihəsinin
Facebook, Instagram və Vkontakte hesablarında "Ağbirçək nənənin" hər bir sualının altında cavablarını
dərc etməklə müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
Cavablar fərdi, şəxsi hesablardan dərc olunmalıdır. Korporativ hesablar avtomatik qaydada
müsabiqədən kənarlaşdırılacaq. Bir iştirakçı bir suala bir dəfə cavab dərc edə bilər. Suallar dərc
olunduqdan sonra 48 saat ərzində hər bir sualın düzgün cavabı təqdim ediləcək. Düzgün cavab dərc
edildikdən sonra həmin sualın altında istifadəçilərə aid suallar qəbul edilməyəcək.
QALİBLƏRİN SEÇİLMƏSİ: "Ağbirçək nənənin" üç sualından birinə düzgün cavab verən iştirakçılar
arasından qalibi seçmək üçün lotereya keçiriləcək. Lotereyadakı iştirakçıların siyahısı onların düzgün
cavablarının sayına bərabərdir (yəni üç suala düzgün cavab verən iştirakçının adı lotereya siyahısına üç
dəfə daxil edilir). Mükafat alacaq qalibləri seçmək üçün təsadufi seçim edən proqram təminatından
(random.org) istifadə ediləcək. Təsadüfi qaydada seçilən siyahı hazır olduqdan sonra, siyahıdakı ilk
iştirakçı əsas mükafatı əldə edəcək. Əsas mükafatdan əlavə daha doqquz mükafat təqdim ediləcək.
Müsabiqənin keçirildiyi sosial şəbəkə hesablarında “Ağbirçək nənənin” üç məsləhətinin hamısı dərc
olunduqdan sonra qaliblər seçiləcək.
MÜKAFAT: Qaliblərə maksimum 10 mükafat2 təqdim olunacaq. Əsas qalibi 3D printer gözləyir. Mükafat
ötürülə bilməz və mükafat kimi qəbul olunmalıdır. Müsabiqənin qalibi nəğd pul və ya mükafatın
əvəzində başqa bir şey tələb edə bilməz. Müsabiqənin vəziyyəti ilə bağlı təşkilatçı ilə əlaqə saxlamaq
olmaz. Müsabiqənin nəticələri elan edildikdən sonra, müsabiqənin təşkilatçısı iştirakçılar tərəfindən
təqdim edilən əlaqə məlumatı vasitəsilə qaliblərə məlumat verəcək. Müsabiqənin nəticələri elan
edildikdən sonra 4 iş günü ərzində qalib gələn şəxslərin təşkilatçı ilə əlaqə saxlamadığı təqdirdə,
mükafat ikinci yerə çıxan şəxsə veriləcək.
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Mükafatlara günəş batareyaları, portativ akkumulyatorlar və təbliğat materialları daxildir
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ÜMUMİ ŞƏRTLƏR: Təşkilatçı müsabiqənin fəaliyyətinə mane olan, qaydaları pozan və ya ziyanverici və
ya oyunçuya xas olmayan hər hansı bir formada davranan istənilən iştirakçını müsabiqədən
kənarlaşdıra bilər. Onlayn qaydada təqdim edilən fotolara sahib olmağa dair mübahisə hallarında
fotoların təqdim edildiyi səlahiyyətli hesabın sahibi həmin fotoların sahibi hesab ediləcək.
BURAXILIŞ VƏ MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI: Müsabiqədə iştirak etməklə iştirakçı təşkilatçı,
Facebook, müvafiq valideyn, törəmə müəssisələr, filiallar və onların hər bir müvafiq məmurları,
rəhbərləri, əməkdaşları və nümayəndələrini ("Cavabdehlikdən azad tərəflər") hər hansı iddia və ya
müsabiqədə iştirak səbəbindən yaranan hərəkətin səbəbi və ya hər hansı mükafatın qəbul edilməsi və
ya istifadəsi ilə bağlı məsuliyyətdən azad etməyə razılıq verir. Buraya aşağıdakılar daxildir, amma
onlarla məhdudlaşmır: (а) müsabiqəyə qanunsuz insan müdaxiləsi; (b) texniki səhvlər; (c) çap səhvləri;
(d) gec və ya çatdırılmayan poçt; və (e) müsabiqənin idarə olunmasında səhvlər. İştirakçı hər hansı
vəkilin haqqını və cəzalandırıcı, ardıcıl, birbaşa və ya dolayı zərərlər daxil olmaqla, lakin bunlarla
məhdudlaşmayan hər hansı zərərin ödənməsini tələb etməkdən imtina edir.
MƏXFİLİK VƏ AŞKARLIQ: Müsabiqədə iştirak etmək üçün iştirakçı tərəfindən təqdim edilən hər hansı
məlumat Facebook sosial şəbəkəsinə deyil, EU4Energy kommunikasiya layihəsinə təqdim olunur.
İştirakçı təşkilaçıya onun adının və profil adının qaliblərin istənilən siyahısında (əgər varsa) istifadə
etməsinə razılıq verir. Bu məlumatlardan yalnız qaliblərlə əlaqə saxlamaq məqsədilə istifadə ediləcək.
Qaliblərin adları və profil adları əlavə ödəniş və ya kompensasiya etmədən təbliğat məqsədilə istifadə
edilə bilər.
MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ: İştirakçı, müsabiqə və ya verilən hər hansı mükafat ilə əlaqədar və ya bu
səbəbdən yaranan hər hansı və bütün mübahisələr, iddialar və hərəkətlər qrup hərəkətinin hər hansı
formasına yol verilmədən fərdi qaydada və müstəsna olaraq Brüsseldə yerləşən müvafiq məhkəmə
tərəfindən həll edilməsinə razılıq verir. Bu Rəsmi Qaydaların qurulması, qüvvədə olması, təfsiri və icrası
ilə əlaqədar bütün məsələlər və suallar, iştirakçının hüquq və vəzifələri və ya müsabiqə ilə əlaqədar
təşkilatçının hüquq və vəzifələri Belçika qanunları tərəfindən və onlara uyğun olaraq Belçikadan başqa
hər hansı bir yurisdiksiyanın qanunlarının tətbiq olunmasına səbəb ola biləcək hər hansı qanunun
seçilməsi və ya hüququn münaqişəsi qaydaları tətbiq edilmədən (istər Belçika, istər digər yurisdiksiyaya
aid) nizama salınmalı və təhlil edilməlidir.
QAYDALARIN QƏBUL EDİLMƏSİ: Müsabiqədə iştirak edilməsi yuxarıda göstərilən qaydaların tam qəbul
edilməsi deməkdir.
SUALLAR: Müsabiqəyə dair hər hansı sual və sorğularla bağlı EU4Energy@ecorys.com elektron ünvanı
ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz
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