
 

 

WINDOW DRAWING WEEKS (PENCERE TASARIM HAFTALARI) YARIŞMA 
KATILIM KOŞULLARI 

Yarışma, edding Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenmektedir. 

Bu yarışmanın kurulması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında edding 
Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. ile Facebook ve/veya Instagram arasında 
sponsorluk, destek ve/veya benzeri hiçbir ilişki bulunmamaktadır. 

Site erişimi, kullanımı, üyelik ve hizmetlere ilişkin aşağıdaki açıklamalar “Katılımcı” 
sıfatıyla paylaşım yapan kişiler için geçerli olacaktır. 

Koşullar: 

· Yarışma 21 Kasım - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 21 
Kasım'dan önce veya 31 Aralık'tan sonra gönderilen başvurular geçerli değildir. 

· Kazananların isimleri kampanyadan sonra (21 Kasım – 31 Aralık 2022) sosyal 
medya ve https://www.edding.com/tr-tr/ adresli web sitesinden üye olabileceğiniz 
edding bülteni aracılığıyla duyurulacak. 

· Yarışma sadece Türkiye genelinde, Facebook, Instagram ya da 
www.edding.com/tr-tr/window-drawing-weeks/pencere-tasarimlari-galerisi/ web sitesi 
üzerinden düzenlenecektir. Katılımcıların yarışma ile ilgili görsellerini bu dijital 
platformlar aracılığı ile yayınlamaları gerekmektedir. 

· Yarışmanın katılımcıları arasından kazananlar, edding Türkiye pazarlama 
departmanından oluşan 3 kişilik jüri tarafından belirlenecektir. 

· Katılımcının yarışmada kazanmaya hak kazanabilmesi için, edding tebeşir kalemleri 
ile yaptığı pencere çiziminin fotoğrafını kendi Facebook veya Instagram hesabından 
(hesap "genel" olmalı) #WindowDrawingWeeks etiketi ile ve @edding_tr hesabını da 
etiketleyerek paylaşması ya da bu fotoğrafı www.edding.com/tr-tr/window-drawing-
weeks/pencere-tasarimlari-galerisi/ web sitesine yüklemesi gerekmektedir.  

· Her katılımcı yarışmalar boyunca yalnızca 1 kez ödül kazanabilir.  

· Aynı adrese, isme kesinlikle birden fazla hediye gönderilmeyecek ve bunun için 
ayrıca bir açıklama yapılmayacaktır. 

· Evde bulunmamasından dolayı kargosunu alamayan kişilere tekrar hediye 
gönderimi yapılmayacaktır.  

https://www.edding.com/tr-tr/
http://www.edding.com/tr-tr/window-drawing-weeks/pencere-tasarimlari-galerisi/


 

 
 

· Yarışmaya katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilecektir. Katılım için ticari bir 
koşul aranmamaktadır. 

· Katılımcılar, kazanmaları durumunda ödülden faydalanabilmeleri için ad, soyad, 
telefon, email ve adres bilgilerini doğru şekilde @edding_tr Instagram sayfasına 
mesaj olarak iletmeliler. Yarışma dahilinde paylaşılan bilgiler 3. şahıs ve firmalar ile 
paylaşılmayacak ve saklı tutulacaktır.  

· Yarışma kazananları 21 Ocak 2023 tarihinde ilan edilir. Bu tarihten itibaren 5 iş 
günü içinde kazanan kişinin iletişim bilgileri ilgili hesabına ait e-postadan veya 
Instagram kanalı ile edding’e iletilmemesi durumunda ödül hakkı düşer. Bu durumda 
yedek listeden sıraya uygun olarak ödül verilmeye başlanır. Yedek listeye yapılan 
bildirimden ve/veya dijtal platformlardan/edding bülteninde yedek kişinin görselinin 
yayınlanmasından itibaren 5 iş günü içinde bu görselin sahibi tarafından iletişim 
bilgileri ilgili hesabına ait e-postadan veya Instagram kanalı ile edding’e iletilmelidir. 
Yedek listesindeki kişinin de belirlenen gün içinde bu bilgileri iletmemesi durumunda, 
aynı koşullarla bir sonraki yedek kişiye ödül hakkı geçer. Bu şekilde en çok üçüncü 
yedeğe ödül hakkı geçer.  

Sosyal medya hesabında katılımcının kontrolsüzlüğü, takipsizliği ya da hatası 
sonucunda ödül hakkının kaybı durumundan, katılımcıların kişisel bilgilerini yanlış 
veya yanıltıcı vermelerinden kaynaklanan gecikmelerden, yaşanacak aksaklıklardan 
dolayı hediye hakkının başka bir kişiye geçmesi durumundan edding Ofis ve 
Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz.  

· Kazanan katılımcılar hediyenin nakit karşılığını talep edemez, kazandığı hediyeyi 
değiştiremez, hakkını devredemez, satamaz. 

· edding Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. bu yarışmaya katılım esnasında, 
katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik 
aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb...) 
oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. 
durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul 
etmez. 

· Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, 
kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları 
çerçevesinde korunan hiçbir bilgi ve metin iletemez. Yasal yükümlülük doğuran 
durumlarda, söz konusu katılımcı kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul 
ederler. 

· Bu yarışma hiçbir şekilde Instagram ve/veya Facebook sponsorluğunda 
yapılmamaktadır, Instagram ve/veya Facebook tarafından desteklenmemekte ya da 
düzenlenmemektedir. Instagram ve/veya Facebook ile herhangi bir ilişkisi 
bulunmamaktadır. 

· Katılımcılar, beyan ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu 
kabul ve taahhüt ederler. 



 

 
 

· Katılımcıların yarışma dahilinde belirteceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi 
kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. 

· edding Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. katılımcıların kazanmaları halinde 
verecekleri iletişim bilgilerini sadece kampanya ve ödül iletişimi için kullanacağını, 
pazarlama, bilgilendirme ve promosyon için kullanmayacağını taahhüt eder. Ayrıca 
katılımcıların kampanya ile ilgili gönderecekleri her türlü kişisel bilgileri KVKK 
hükümleri uyarınca edding tarafından https://www.edding.com/privacy-policy/  
linkindeki bildirime uygun olarak ele alınacağı; katılımcıların bilgilerinin bu yolla 
kampanya ödülünün kendilerine ulaştırılması maksadıyla işleneceğine muvafakat 
ettiklerini, açık rıza gösterdiklerini kabul ederler.  

· Taahhütname kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni 
kurallar getirmek tamamen edding Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti.'nin 
inisiyatifindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra yarışmaya katılımın devam etmesi, 
katılımcıların söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir. 

· Katılımcıların yarışma kapsamında paylaşacakları içeriklerin kaybolması, bozulması 
durumunda edding Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti.'nin hiçbir sorumluluğu 
yoktur. 

· edding Ofis ve Kırtasiye Ürünleri Tic.Ltd.Şti. önceden belirtmeksizin yarışma katılım 
koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

· Bir katılımcının yarışma için fotoğraf ve/veya metin yüklemesi, edding'e herhangi bir 
ücret ödemeden bu metni, tasarımı, görseli reklam amacıyla kullanma hakkını verir. 
Bu kullanım sebebiyle katılımcı, görsellerin/metnin vb. fikri ve mülkiyet hakkı ile ilgili 
olarak edding’e karşı bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 

· Yarışmaya katılan herkes katılım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılır. 
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