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Nameya qebûlkirinê

Beyana iznê yan bav û dayîkan/pêşvebiran ji bona tevlîbuna roja  #FARBENBEKENNEN AWARD 2021

Zarok û ciwanên naqaba 8 û 16 salî dikarin tevlî vê rojê bibin. Ji ber we yekê ev beyana temsîlkarê legal ji bona zarokên 
biçûk, zarokên go 18 sal ne kirinê, dive bi têketinera werê teslîm kirin. Bê vê beyana zarok nikarê tevlî vê bibê. Ez/em izinê ji 
bona zaroka xwe/me didim/didin. 

Paşnav, navê zarokê: 

        

Rojbûna zarokê:         

Navnişan:           

û zaroka me, li gora şertên tevlîbuna vê rojê tevlî #FARBENBEKENNEN AWARD 2021 bibê. Her wiha ez/em qabûl dikin gava 
zaroka min/me hata naqandin sûret û video yen zarokê werine girtin û di kampanya ya vê rojê li ser sûretan yan jî di video de 
verê dîtin û bikevê înternetê û di reklama çapkirî/ broşûran de verê dîtin. Bi taybet: 

- herdem li rûpela #FARBENBEKENNEN www.farbenbekennen.de 

- gava vexte naqandine de di van kanalan de: medyayên sosyal (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok),  çapî (posteran, 
rojnameya rojanan li Berlinê), internetê (dengûbas, sernivîsên înternetê) û reklamên derve. Bi şikilê bijartina temaşevanan, 
welatvanên bajêr dikarin raya xwe bidin yekî/yekê.  Ji ber ve yekê, beşdarên me xwê û xebata xwe bi reya kanalên gotî xwe 
didine nâs kirin. 

Gava ji sûretan/video eslê koma etnîkî, dîn yan jî tendurustîya zarokê verê xwuya kirin (rengê çerm, serê girtî, berçavik), ev izi-
na me dayî ji bona wan jîkê derbas dibe. Ez/Em dizanim/dizanin agahîyên înternetê ji her devera jîyanê tên dîtin û dikarin bi 
motorên lêgerînê dikarin verine dîtin û bi agahîyên dî verinê pêve kirin û bi vî şikilî heye go profîlen zaroka min/me verine ava 
kirin. Agahîyên go ketine înternetê, sûret û video jî, dikarin bi rahatî werine kopya kirin û belav kirin. Servisên qeydkirine taybet 
hene, amaca van eve go duruma rûpelan di haqê hevdîtinên taybet her dem qeyd bikin. Rasta go agahîyên di înternete de 
piştî go hatine derxistin ji rûpela peşî dîsa jî li devereke dî were xquya kirin. Sûretên go ji bona qeydkirine ji alîyê beşdaran 
hatine teslîm kirin dive qiralîtî nebê û ne sûreten kesên dî bin. Qedexe sûretên bi hikim, nîjadperest û dijî qanûnên pêkanîn 
verine teslîm kirin. Mafê çap kirine tine. Gava zaroka go hûn temsîlkarê weya legalin, vê rojê pere qezenc bikê, ev pere ne ji 
bona bikaranîna xwe taybetê lê belê tenê ji bona xêra mirovên din bi xebata karê kesên go qezenc kirîya (wekî mînak projê û 
xebata serketî). 
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Ev razîbûna we azada. Ez dikarim bê sedeman li ve razîbûnê vegerim, û ji mire zerer jê tine. Lê belê izina beşdarîyê di 
#FARBENBEKENNEN AWARD namênê. Ez/em dikarim/dikarin ve razîbûnê her dem bi nivîsandine (wekî mînak name, email) 
îptal bikin (îptal kirinê ji alîye dayikê yan jî bav bi tenê qabul dibê, digel ku dayîk û bav bi hevdura di destpêkê de razîbuna 
xwe dabin). Hîngî, sûretên go zaroka min/me xwuya dike û bi taybet zaroka min/zaroka me xwuya dike (wekî mînak gava 
zarok bi telefonê xeber dide yan jî xebata xwe dike), di cîh de ji înterneta ofîsa senato (herwekî www.farbenbekennen.de) 
der dikevê û nêma te bi kar anîn ji bona çap kirinê. Gava li ser sûret zaroka min/me bi kesên dî re xwuya dike, ne lazime go 
ev sûret were rakirin, lê bese go zaroka me/min di cîh de ji sûret de winda kirin (bi şikilê pixelasyon).

Parastina agahî:
Agahîyen mirovana kom kirin bi tenê ji bona irtibata roja #FARBENBEKENNEN AWARD te bi kar anîn û qayd kirin. Ji kerema 
xwere nota parastina agahîyan bixwenin gava hûn agahîyên zêde bixwazin.

Nav û paşnave temsîlkarê legal bi nameya blokê:   

    

Dem, îmze:          


