“GLOBAL ATOMIC QUIZ” ULUSLARARASI EĞİTİM PROJESİNİN YÜRÜTME
KURALLARI
1. Genel Hükümler
Bu kurallar, projeye katılım kuralları ve proje sonuçlarını özetleme prosedürü de dahil olmak üzere
"Global Atomic Quiz" (bundan sonra ‘proje’ olarak anılacaktır) uluslararası eğitim projesinin
prosedürünü ve koşullarını belirler.
Projenin amacı, nükleer fiziğin temelleri hakkındaki bilgileri insanlar arasında yaygınlaştırmak,
atom teknolojileri alanındaki en son dünya başarıları ve bunların barışçıl amaçlarla
uygulanmasının faydaları hakkında geniş bir uluslararası kitleyi eğitmektir.
Projenin hedef kitlesi (bundan sonra ‘katılımcılar’ olarak adlandırılacaktır) geniş bir uluslararası
kitledir, tam olarak söylemek gerekirse:
 Ortaokul ve lisede okuyan herkes ile 11-16 yaş arasındaki katılmak isteyen herkes
(sonrasında çocuklar olarak adlandırılacaktır).
 Genel halkı temsil eden 17 yaş ve üstü bireyler (sonrasında yetişkinler olarak
adlandırılacaktır).
Katılımcılar, projeye katılarak bu kuralları (bundan böyle 'kurallar’ olarak adlandırılacaktır)
tamamen kabul etmiş olurlar. Proje, bu kurallar tarafından düzenlenir, ticari olmayan bir eğitim
etkinliğidir, reklam amaçlı bir tanıtım etkinliği değildir ve bir piyango değildir.
Genel bilgi
1.1. İsim: Uluslararası Eğitim Projesi “Global Atomic Quiz”.
1.2.
Projenin gerçekleştirildiği topraklar, kısıtlama olmaksızın tüm dünya ülkeleridir.
1.3. Projenin organizatörleri: Автономная некоммерческая организация развития
информационных центров по атомной энергии «Geleceğin Enerjisi» (АНО Энергия
Будущего), ИНН 7726385219, КПП 772601001, юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 3 (далее – Организатор).
1.4. Projeyi yürütme süreleri:
1.4.1. Projeyi yürütmenin genel süresi: 31 Aralık 2022 tarihinden geç olmayacak şekilde, 10
Kasım 2021 tarihinden kazananlara ödülleri verilen tarihe kadardır. Projenin toplam süresi, proje
katılımcılarının projede yer almak için yapması gereken şeyleri yaptığı süreyi de içerir, ayrıca
organizatörün projenin kazananlarını belirlemesi ve sonuçlara göre ödülleri kazananlara vermesi
gereken süreyi de içerir.
1.4.2. Projenin temel bölümünün yapılması süreci; Nükleer fiziğin temelleri ve nükleer
endüstrinin dünya başarıları hakkındaki popüler bilim sınavını tamamlamak “ saat 00:00: 00 , 10
Kasım 2021 tarihinden, saat 23:59:29 , 10 Kasım 2021 tarihinde kadar (katılımcının yerel saatine
göre).
1.4.3. Popüler bilim sınavının maksimum soru sayısını doğru cevaplayan katılımcıların
belirlenmesi için gereken süre, testin bitiminden itibaren yedi takvim günüdür.
1.4.4. Projenin sonuçlarının ve kazananların belirlenmesi için süre 26 Kasım 2021’e kadardır.
1.4.5. Kurallara uygun olarak projeye katılım sonuçlarına göre kazananlara ödül verilme süresi 1
Nisan 2022 – 31 Aralık 2022 arasıdır.
1.4.6. Ödüllerin verilmesi için kesin zaman daha sonra belirlenecek ve proje katılımcıları.
1.4.7. Madde 1.4.3. ve 1.4.5.’te yer alan süreler organizatörün takdirine bağlı olarak değişebilir.
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1.4.8. Organizatörün kontrolü dışındaki nedenlerle (doğal afetler, yerel yönetimlerin veya federal
yetkililerin karantina önlemlerinin uygulanmasına ilişkin kararları, ödülün verileceği topraklara
girilmesi gibi) ödülleri kazananlara verilmesi mümkün değilse, proje katılımcıları bu konuda
bilgilendirilecektir.
1.4.9. Organizatör, etkinliklerin düzenleneceği tarihi değiştirme ya da kendi takdirine göre
komple iptal etme hakkına sahiptir.
1.5. Proje katılımcılarını bilgilendirme yöntemleri: katılımcılar, projenin kuralları,
zamanlaması ve sonuçları hakkında quiz.atomforyou.com sitesinden tüm dil versiyonlarında
bilgilendirileceklerdir.
1.6. Veri ve belgelerin doğrulanması dahil olmak üzere katılımcılar ve/veya ebeveynleri/yasal
temsilcileri ile ilk iletişim, yalnızca projenin e-posta adresinden gerçekleştirilir:
info@atomforyou.com
2.

Projeye Katılma Şartları ve Katılımcılar

2.1.
Projenin yarışma kısmındaki katılımcılar, projenin kuralları kısmındaki katılımcılar
tanımına göre, proje tarihi itibariyle 11 yaşını doldurmuş kişiler olabilirler. Diğer tüm katılımcılar
projede yer alabilir ancak yarışma kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir. Все остальные
участники могут принять участие в Проекте, но не будут рассмотрены в рамках проведения
конкурса.
2.2.
Yürürlükteki mevzuatın gereklilikleri nedeniyle, bu koşulların öngördüğü eylemleri
bağımsız olarak gerçekleştiremeyen proje küçükleri, ebeveynleri (veya yasal temsilcileri) aracılığı
ya da onların yardımıyla gerçekleştirir.
2.2.1. Reşit olmayan proje katılımcıları bu kuralları kendi ebeveynlerine (yasal temsilcilerine)
tanıtma sorumluluğu taşır ve projeye katılım için ebeveynlerinin (yasal temsilcilerinin) onayını
almaları gerekir.
2.3. Projenin yarışma kısmına katılımına izin verilmeyenler:
 Organizatörün çalışanları, organizatörün çıkarlarını temsil eden kişilerin yanı sıra
ailelerinin üyeleri
 Organizatör ile sözleşme ilişkisi bulunan ve projenin organizasyonu veya uygulanması ile
ilişkisi olan üçüncü şahısların çalışanları ve temsilcileri ile bunların aileleri.
2.4.
Proje katılımcıları bu kurallara göre kişisel olarak proje hakkında bilgi alma hakkında
sahiptir.
2.5. Proje katılımcıları aşağıdaki sorumlulukları taşır:
 Projenin gerçekleştirilmesi sırasında proje kurallarına uymak
 Proje organizatörlerine proje kurallarına uygun olarak kendiniz hakkında doğru bilgiler
sağlamak
 Bu kurallarda belirtilen diğer yükümlülükler.
3.

Projenin Ana Bölümünün Genel Tanımı, Projeye Katılma Prosedürü, Proje
Kazananlarının Belirlenmesi

3.1 Proje sonuçlarına göre, proje kurallarına uygun olarak organizatörden ödül alma fırsatına
sahip olacak katılımcılar belirlenecektir.
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3.1.1. Proje organizatörü, bu kuralların 4. maddesi uyarınca kazananların ödül bilgilerine ve
eğitim etkinliklerine katılımını organize eder. Etkinliğe katılım, katılımcılar tarafından gelir
elde edildiği anlamına gelmez, katılımcıların Rus nükleer endüstrisine ve Rus nükleer
teknolojilerinin başarılarına ilişkin bilgi ve ilgilerini aşılamak için tasarlanmış bir eğitim
etkinliğidir.
3.2. Madde 2.1 ve 2.2'nin gerekliliklerini karşılayan ve bir proje katılımcısı olmak isteyen bir
başvuru sahibi, projeye katılabilmek için siteye kayıtlı olması gerekir.
3.2.1. Siteye kayıt olmak, başvuru sahibinin uygun kayıt formunu doldurarak kendisi hakkında
aşağıdaki bilgileri vermesini gerektirir:
 Soyisim, isim
 Doğum tarihi
 İletişim bilgileri (geçerli telefon numarası ve e-mail adresi)
 18 ile 34 yaşları arasındaki nükleer endüstrinin genç çalışanları olan katılımcılar
çalıştıkları yerleri ve pozisyonlarını ayrıca belirtmelidir
 Proje katılmak ve kişisel verilerinin işlenmesi için onay işareti
 Ebeveynin/yasal temsilcinin projeye katılmak için rızasının alındığına ve ebeveynin/yasal
temsilcinin reşit olmayan katılımcılar için kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasının
alındığına dair onay işareti.
3.2.2. Kayıt sırasında yanlış ve/veya eksik veri bildiren başvuru sahipleri, organizatörün haberdar
olması halinde, projenin herhangi bir aşamasında proje katılımcısı olamazlar veya daha sonra
projeye katılmaktan men edilirler. Organizatör, testin herhangi bir aşamasında, kayıt
sırasında belirtilen verilerin uygunluğunu kontrol etmek için başvuru sahibinden kimlik
belgesinin bir kopyasını (e-posta ile) talep edebilir. Belgelerin, talebin gönderildiği tarihten
itibaren 2 (iki) gün içinde gönderilmemesi, bu başvuru sahibinin projeye katılımdan ihraç
edilmesine sebep teşkil eder.
3.2.3. Organizatör, kayıt formları düzgün doldurulmayan (eksik veya yanlış bilgi girilen) başvuru
sahiplerini projeye katılmaktan men etme hakkına sahiptir. Katılımcı, kayıt olduktan sonra
siteye kayıt sırasında girdiği cep telefonu ve e-posta adresini değiştiremez.
3.2.4. Katılım için bir başvuru sahibi yalnızca bir kez katılımcı olabilir..
3.3. Ödüllü eğitim etkinliklerine katılma fırsatı yakalayan katılımcıların belirlenmesi aşağıdaki
kriterlere göre toplu olarak gerçekleşir;
3.3.1. İlk zorunlu kriter: Nükleer fiziğin temelleri ve nükleer endüstrinin dünya başarıları
hakkında bilgi yarışmasının başarıyla tamamlamak.
3.3.1.1.
Sınav, tüm diller dahil olmak üzere internette quiz.atomforyou.com sitesinde
gerçekleştirilir.
3.3.1.2.
Popüler Bilim Sınavı, katılımcının verilen sistemden doğru cevabı seçerek
yanıtlaması gereken, nükleer konularda farklı zorluklarda15 sorudan oluşur.
3.3.1.3.
Katılımcının yaşına bağlı olarak iki kategoriye ayrılır;
 11’den 16’a yaşına kadar olan “çocuklar” kategorisi
 17 yaş ve üstünü temsil eden “yetişkinler” kategorisi
3.3.1.4.
Katılımcı proje sorularına sadece bir kez cevap verebilir.
3.3.1.5.
Sorulara cevap vermek için süre sınırı yoktur.
3.3.1.6.
Katılımcı önceki soruyu cevaplayıp sonraki soruya geçebilir.
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3.3.1.7.
Testte alınan sonuçlara ve test sorularına verilen doğru cevapların sayısına göre
otomatik bir sıralama oluşturulur, bir katılımcı ne kadar doğru cevap alırsa, katılımcının
sıralamadaki konumu o kadar yüksek olur.
3.3.1.8.
İki veya daha fazla katılımcı, testtteki sonuçlarından sonra test sorularına aynı
sayıda doğru cevap verirse, otomatik bir sıralama oluştururken, derecelendirmede aynı yeri
alırlar.
3.3.2. İkinci zorunlu kriter: Proje kazananlarının seçimi.
3.3.2.1.
Organizatör, Madde 1.4.2'de belirtilen sürenin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) gün
içinde maksimum sayıda soruyu doğru cevaplayan katılımcıların bir ön listesini oluşturur.
3.3.2.2.
Organizatör, ön listede yer alan katılımcılar ile e-posta yoluyla iletişime geçerek
katılımcıların gereksinimlerine ve kayıt sırasında belirtilen verilere uygunluğunu kontrol
eder. Aynı zamanda organizatör, ön listeden katılımcılara, katılımcının pasaportunun veya
doğum belgesinin taranmış kopyalarının yanı sıra katılımcının rızasının bir kopyasını ya da
katılımcının ebeveyni/yasal temsilcisinin projeye katılması, kişisel verilerinin işlenmesi ve
olası etkinliğe katılımı için rızasını proje e-postasına gönderme talebi gönderir.
3.3.2.3.
Organizatörün katılımcı ve/veya ebeveynleri/yasal temsilcileri ile temasa geçtiği
tarihten itibaren 2 (iki) takvim günü içerisinde belirtilen belgeleri alamazlarsa,
organizatörün katılımcı verilerinin uygunluğu konusunda makul şüpheleri olacaktır.
Telefon veya e-postanın kayıt sırasında belirtilenlere uymaması veya katılımcının yaşını
çarpıtması, hayali ve/veya başkası adına kayıtlı olması gibi gerçek verilerle kayıtta belirtilen
verilerin uyuşmadığı bir katılımcı, ön listeden çıkarılır ve ödülü alma hakkını kaybeder.
3.3.2.4.
Katılımcının ön listeye girmesi ödül kazanacağı anlamına gelmez.
3.3.2.5.
Her bir ödül kategorisindeki kazananlar, 26 Kasım 2021'e kadar bir üçüncü taraf
bilgisayar uygulaması tarafından gerçekleştirilen rastgele bir seçimle ön katılımcı listesinde
yer alan katılımcı sayısından belirlenir.
3.3.2.6.
Kazananları belirleme sonuçlarına dayanarak, organizatör, sonuçları tüm
kazananların adlarını belirttiği sitede yayınlanan bir protokol hazırlar. Kazananlar ayrıca eposta bildirimleri alır. Kazanan, bildirimi aldıktan sonra 14 (on dört) gün içinde
organizatöre yanıt vermezse, kazanan ödülü kaybeder ve organizatör yukarıda açıklanan
prosedüre uygun olarak başka bir kazananı seçme hakkına sahip olacaktır.
4.

Proje Katılımcılarına Ödüller

4.1. Proje uygulamasının sonuçlarına dayalı olarak, projeye katılmak için kayıtlı tüm katılımcılar,
proje organizatöründen elektronik diplomalar alacaklardır.
4.2. Projenin Kazananlarına Ana Ödül:
4.2.1. "Çocuklar" Kategorisi (11-16 yaş arası katılımcılar için): Kazananlara, "Rusya'daki
Rosatom Okulu ile Akıllı Tatiller" uluslararası kamplarından birine ücretsiz olarak katılma
fırsatı verilir.
4.2.1.1.
Bu kategoride en fazla 3 (üç) katılımcı proje kazananı olabilir.
4.2.1.2.
Kazananlara ve her biri için bir refakatçiye konaklama, yemek, sağlık sigortası,
ikamet ettikleri ülkeden etkinliğin ülkesine ve geri dönüş yolculuğunun yanı sıra kamp
alanına transfer ve geri dönüş sağlanmaktadır.
4.2.2. "Yetişkinler" kategorisi (17 yaş ve üstü katılımcılar için): Kazananlara, ROSATOM'un bir
ve/veya daha fazla nükleer tesisine ücretsiz eğitim gezisine katılma fırsatı verilir.
4

4.2.2.1.
Bu kategoride en fazla 10 (on) katılımcı proje kazananı olabilir. Eğitim gezisini
organize ederken, katılımcılar en az 18 yaşında olmalıdır.
4.2.2.2.
Katılımcılara konaklama, yemek, sağlık sigortası, ikamet ettikleri ülkeden
etkinliğin ülkesine ve geri dönüşün yanı sıra eğitim etkinliğinin olacağı yere transfer ve geri
dönüş sağlanmaktadır.
4.2.3. "Nükleer endüstriden genç uzmanlar" özel kategorisi: Kazananlara 22-27 Mayıs 2022
tarihleri arasında Soçi'de (Rusya) yapılacak olan Dünya Gençlik Nükleer Kongresi'ne
(IYNC-2022) ücretsiz olarak katılma fırsatı veriliyor.
4.2.3.1.
Bu kategoride en fazla 10 (on) katılımcı proje kazananı olabilir. Katılımcıların
kongre tarihlerinde 18 ile 35 yaş arasında olmaları gerekmektedir. Katılımcılar yalnızca
nükleer sanayi işletmelerinin çalışanları olabilir.
4.2.3.2.
Katılımcılara konaklama, yemek, sağlık sigortası, ikamet ettikleri ülkeden
etkinliğin ülkesine ve geri dönüşün yanı sıra eğitim etkinliğinin mekanına transfer ve geri
dönüş sağlanmaktadır.
4.3. Organizatör, kazananlar için vize verme sorumluluğunu üstlenmez ve Rusya Federasyonu
Büyükelçiliği / Konsolosluğunun vize vermeyi reddetmesinden sorumlu değildir. Red alınması
durumunda katılımcının projeye katılım ile ilgili herhangi bir tazminat talep etme hakkı yoktur.
4.4.Rusya Federasyonu vatandaşı tarafından Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 226.
maddesinin 5. fıkrası uyarınca aynı ödülün alınması durumunda, organizatör ödül sahibine
(kazanan, ödülün sahibi, vergi mükellefi) ve kayıt yerindeki vergi dairesine, ilgili
yükümlülüklerin ortaya çıktığı vergi döneminin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde kişisel
gelir vergisini kaçırılamayacağını bildirmekle yükümlüdür. Rusya Federasyonu Vergi
Kanunu'nun 228. maddesinin 1. fıkrasının 4. paragrafının hükümlerini dikkate alarak, ödül
sahibi (kazanan, ödülün alıcısı, vergi mükellefi) kişisel gelir vergisini bağımsız olarak Rusya
Federasyonu Vergi Kanunu'nun 228. maddesinde belirtilen sırayla, 4.000 ruble'yi aşan ödülün
değeri şeklindeki gelirden hesaplamalı ve ödemelidir. Projeye katılarak ve bu Kuralları kabul
ederek, katılımcıların yukarıdaki yükümlülükler hakkındaki usulüne uygun olarak
bilgilendirildiği kabul edilir.
4.5.Organizatör, ödülün alınmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir yabancı ülke mevzuatının
öngördüğü olası vergi ve ücretlerin ödenmesinden sorumlu değildir. Vergi ve ücretlerin
ödenmesine ilişkin tüm sorumluluklar, ödülün alıcısına aittir.
5.
Son Hükümler
5.1. Projenin organizasyonu ve uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar ve
tartışmalar müzakere yoluyla çözülmelidir. Müzakereler yoluyla çözülmeyen tartışmalı konular,
Rusya Federasyonu'nun maddi ve usul hukuku uyarınca organizatörün bulunduğu yerdeki
mahkemede çözüme tabidir.
5.2. Bu kurallarda öngörülen tüm belgeleri edinme, projeye katılmaya yönelik tüm eylemleri
gerçekleştirme maliyetleri, katılımcılar, ebeveynler ve/veya yasal temsilciler tarafına aittir.
5.3. El yazısı biçimindeki tüm belgeler düzgün ve okunaklı olmalıdır. Taranmış kopyalar,
fotokopiler tamamen okunaklı olmalıdır, aksi takdirde organizatör bunları uygunsuz olarak görme
hakkına sahiptir.
5.4. Organizatörün kontrolü dışındaki nedenlerle (mücbir sebepler, doğal afetler, yerel
yönetimlerin ve/veya federal yetkililerin karantina önlemleri, bölgelerin kapatılması) kendi
takdirine bağlı olarak etkinlikleri iptal etme veya tutma zamanlamasını değiştirme hakkına
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sahiptir. Bu durumda katılımcı, projeye katılım ve/veya ödül etkinliğinin iptali (ertelenmesi) ile
ilgili herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip değildir.
5.5. Projeyi yürütmek, proje çerçevesinde her türlü eylemi gerçekleştirmek için organizatör
üçüncü şahısları dahil etme hakkına sahiptir.
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