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BAŞVURU REHBERİ 
 

“Bilimle Daha İleri”  
2. Kısa Video Yarışması 

 
Konu: Laboratuvar/Atölye Güvenliği 
Laboratuvarda/Atölyede uyulması gereken güvenlik kurallarını, laboratuvarda/atölyede 
yaşanılabilecek aksiliklerin önüne nasıl geçilebileceği vb konuları işleyen görüntüler ve 
anlatımdan oluşan videolarınızı bekliyoruz. 
 
Yarışma Kuralları 
- Yarışmaya öğrenciler en az 4 kişiden oluşan bir grup olarak sorumlu öğretmenleriyle 

birlikte başvuru yapabilirler.  
- Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir. 
- Her okuldan farklı yarışma grupları başvuru yapabilir.  
- Her yarışma grubu en çok iki video ile yarışmaya katılabilir. 
- Tüm katılımcılar, şu linkteki başvuru formunu doldurmak zorundadır. 
- Tüm başvurular online olarak yapılmalıdır: 

o Videolar online olarak WeTransfer’e yüklenmeli ve  
o Doldurulmuş başvuru formuna videoların WeTransfer linki eklenmelidir. 

Başvuruların online gönderimi ile ilgili sorun yaşanması durumunda videolar USB’ye yüklenmiş 
şekilde de 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa adresinde bulunan AB Bilgi 
Merkezi’ne teslim edilebilir. 
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.  
- Son başvuru tarihinden sonra alınan başvurular kabul edilmeyecektir.  
- Jüri üyeleri ve akrabaları yarışmaya katılamayacaktır. 
- Yarışmaya katılanlar, sundukları videoların AB Bilgi Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında 

ve web sitesinde kullanılmasını kabul ederler. 
 
Format 

- 60 saniyeyi aşmayacak tek çekim video, veya 
- 60 saniyeyi aşmayacak, 15-20 saniyelik karelerin montajlanmasından oluşan tek 

video 
- Yatay (16:9 çerçeve oranı) 
- HD (1280 x 720) 
- Mp4 veya mov 

 
Sorumluluk  
Videoların İçeriği: 

- Yasadışı davranışları teşvik etmemeli.Irk, din, milliyet veya cinsiyet temelli ya da 
başka türden kırıcı bir önyargıyı desteklememeli. 

- Toplumsal cinsiyet temelli ayrım veya herhangi başka tür ayrımcılık teşkil etmemeli ya 
da ahlaka ve insan haklarına aykırı olmamalı. 
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- Cinsel ya da şiddet içeren istismarı savunmamalı. 
- Yasa veya anlaşmalarla tesis edilen hakları ihlal etmemeli. 
- Kimsenin özel hayatını ihlal etmemeli ve takdiri yalnızca ve nihai olarak Avrupa 

Komisyonu'nda olacak şekilde başka bir nedenle uygunsuz olmamalıdır.  
- Katılımcılar, AB Bilgi Merkezi’ne isim, fotoğraf, beyan, alıntı, tanıklık ve videolarını 

tanıtım, duyuru ve reklam amaçlarıyla haber vermeden ve ek ödeme yapmadan 
kullanma hakkını verir.  

- Katılımcılar, AB Bilgi Merkezi’ne videolarını haber vermeden ve ek ödeme yapmadan 
kullanma, çoğaltma, dağıtma ve/veya sergileme hakkını da verir.  

- Değerlendirme 
- Başvurular, uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.  
- Jüri, başvuru kriterlerini yerine getirmeyen ya da eksik, veya anlaşılmaz olduğu 

değerlendirilen başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.  
- Katılımcılar, resmi yarışma kuralları ile jürinin kararlarına uymayı kabul eder. 
- Kazananlar, e-posta ve telefon ile bilgilendirilecek ve ödül törenine davet edilecektir. 

Jürinin kararı nihaidir.  
 
Ödüller 
Tüm seviyelerde : Kazanan gruba süpriz hediye ve grupta bulunan her öğrenci için başarı 
belgesi verilecektir. 

Daha fazla bilgi için: 

info@abbilgi.eu adresinden ve/veya 0392 228 25 77 telefon numarasından AB Bilgi 
Merkezi’ne ulaşabilirsiniz 

11A Hasene Ilgaz Sokak Köşklüçiftlik, Lefkoşa   

www.abbilgi.eu | facebook.com/ABBilgi | twitter.com/ab_bilgi | instagram.com/ab_bilgi 


