GEMSS / Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi

KATILIM BELGESİ VE MUVAFAKATNAME

1) İş bu belge bir taraftan …………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim
……………………………………………………... (Bundan sonra Başvurucusu Mimar diye anılacaktır.) ile
………………………………………………………………………………………………………………………………….
adresine
mukim
………………….........………………………... Müellif Mimar/Mimarlar arasında ve Tomtom Mah. Tercüman Çıkmazı
No:16/1 adresinde mukim Circle Organizasyon Ltd. Şti.’ne sunulmak üzere (bundan sonra The Circle olarak
anılacaktır) düzenlenmiştir.
2) Müellif Mimar/Mimarlar, …….………………………………………………………... projesinin Başvurucusu Mimar tarafından
sunum ve tanıtım amacıyla düzenlenmesine, projeden görseller ve verilerin kulllanılması suretiyle Genç
Mimarlar Seçkisi Sergisi’nde gösterimi için sunulmasına ve sunulan görsellerin ve verilerin Genç Mimarlar
Seçkisi Sergisi faaliyetleri sırasında çoğaltılmasına, yayımına ve umuma iletimine, sergilenmesine, tanıtımının
yapılmasına ve benzer diğer işlere onay verir.
3) Proje Müellifi Mimarın Ofisinin Adı:
Proje Müelleifi Mimar /Mimarların e-posta adresi:
Proje Müelleifi Mimar /Mimarların işyeri adresi:
Proje İsmi :
Proje Tipi :
Proje Tamamlanma Tarihi:
Müellif Mimar, Başvurucusu Mimar’ın, …………………………..……………………………………...
projesinde
…………………………………………..., …………………………………………..., …………………………………………... alanlarında (mimari
konsept, cephe tasarımı, iç mekan tasarımı, vb.) görev aldığını ve bu görevleri projeye ……………………………...……,
…….…....………………..……
yönleriyle
değer
kattığını,
Başvurucu
Mimar’ın,
…………………………..……………………………………... projesinde belirtilen alanda projede etkin rol oynadığını beyan ve
kabul eder.
4) Başvurucu Mimar tarafından The Circle’a sunulan nihai çalışma (proje sunumu), sunumu takip eden en geç beş
gün içerisinde Müellif Mimar’ın yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecek ve Müellif Mimar’dan ayrıca
onay istenecektir. E-posta gönderilmesini takiben üç gün içinde herhangi bir cevap gelmemesi halinde, projenin
Sergi’de yer alıp almaması hakkında The Circle’in karar hakkı saklıdır.
5) Müellif
Mimar
ve
Başvurucu
Mimar,
Genç
Mimarlar
Seçkisi
Sergisi
için
sunulan
……………………………………………………………... projesinin, her türlü yayım, çoğaltma, yayın ve umuma iletim
haklarının The Circle tarafından kullanılabileceğini; bu kapsamda, projenin görsel, dijital ve yazılı ilan gibi
vasıtalarla tanıtımı ve reklamı yapılabileceğini; bu hakların kullanımı için The Circle’dan herhangi bir isim altında
bedel talep edilmediğini beyan ve kabul eder.
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