
KATILIM KOŞULLARI 

#forumkapadokyaile10yıl #10yıldır1aradayız Instagram Yarışması, 13 Aralık 
2019 günü başlayıp, 22 Aralık günü son bulacaktır. Forum Kapadokya’nın resmi 
Instagram hesabında düzenlenecektir. Kazananlar her gün Forum Kapadokya’nın 
resmi Instagram hesabından duyurulacaktır. 

Yarışmanın konusu; Ziyaretçiler, AVM içerisinde kurulmuş olan Sıcak Hava Balonu 
dekorunda çekildikleri fotoğrafı #forumkapadokyaile10yıl #10yıldır1aradayız 
hashtagi ile Instagram üzerinden paylaşım yaparak katılabilecektir.  

Katılımcılar belirtilen kurallar çerçevesinde fotoğraf paylaşımı yaparak 20TL yüklü 

Forum Kapadokya Param Kart kazanacaktır. Kazananlar yarışma tarihleri içerisinde 

her gün Forum Kapadokya’nın resmi Instagram hesabında duyurulacaktır. 

Yarışma boyunca en çok sayıda fotoğraf paylaşımı yapan katılımcılar ise 23.12.2019 

tarihinde açıklanacak 250TL yüklü Forum Kapadokya Param Kart kazanımı için hak 

kazanabilecektir.  

Katılımcılar, belirtilen hashtaglerle paylaşım yapması halinde yarışma 
kurallarını kabul etmiş sayılırlar.  

 

Yarışma Kuralları;  

1. #forumkapadokyaile10yıl #10yıldır1aradayız hashtagleri ile AVM içerisindeki Sıcak 
Hava Balon Dekor alanında fotoğraf çekip, Instagram’da paylaşan kişiler 20TL yüklü 
Forum Kapadokya Kart kazanabilecektir. Kazananlar her gün saat 17.00’de, 
Forum Kapadokya AVM’nin resmi Instagram hesabından duyurulacaktır. 

2.Belirtilen hashtaglerde, dekor alanında çekildiği farklı fotoğrafları birden fazla kez, 
farklı günlerde Instagram’dan paylaşım yapan kişiler 250TL yüklü Forum Kapadokya 
Param Kart için hak kazanabilecektir. Kazanım; 10 kişi ile sınırlıdır. Kazananlar, 
23.12.2019 tarihinde resmi Instagram hesabında yayınlanacaktır. 

3.Instagram üzerinden yükleme yapacak olan kullanıcıların profillerinin gizli 
olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde fotoğraflar Forum Kapadokya Instagram 
adminine ulaşmayacağı için yarışmaya dahil olamayacaktır.  

3. Katılımcılar, yarışmaya Instagram üzerinden ücretsiz olarak katılabilirler. 13 Aralık 
– 22 Aralık 2019 tarihleri arasındaki fotoğraf paylaşımları yarışmaya katılmış sayılır. 

4.Yarışmaya AVM içerisinde hazırlanmış Sıcak Hava Balon Dekorunda çekilen 
fotoğraflar ve belirtilen hashtaglerle Instagram üzerinden paylaşım yapılarak 
katılınabilir.  

5.Forum Kapadokya’nın resmi Instagram hesabından ismi yayınlandıktan sonra 
kazananlar hediyelerini alabilirler. 

6. Yaratılan tüm #forumkapadokyaile10yıl #10yıldır1aradayız etiketli 
paylaşımlar Forum Kapadokya tarafından reklam ve promosyon amaçlı olarak 
kullanılabilir.  

https://www.facebook.com/hashtag/benbabaolunca?source=note


7. Yarışmacı, bahse konu hashtag altında paylaşılan fotoğraflarının Forum 
Kapadokya tarafından herhangi bir mecrada paylaşılabileceğini kabul eder. Bu 
yarışma tüm Instagram kullanıcılarına açıktır.  

8. Farklı adlar altında katılım yapmak, sahte hesaplar ile katılım yapmak ve / veya 
yarışmalar için özel oluşturulan profillerden katılım yapmak yasaktır. Farklı 
Instagram hesaplarından gönderi yapmak ekstra katılım sağlamayacak olup; Forum 
Kapadokya gerçekliğinden şüphelendiği hesapları yarışmadan eleme hakkını saklı 
tutar.  

9. Ödülü kazanan kullanıcı, Instagram üzerinden #forumkapadokyaile10yıl 
#10yıldır1aradayız hashtag’i ile paylaşım yapan kullanıcılar arasından random.org ile 
belirlenir.  

10. Kazanılan ödül devredilemez, değiştirilemez ve nakit karşılığı talep edilemez. 
Yarışma toplamında bir kişi bir kere ödül kazanabilir, birden fazla kazanamaz. Bir 
yarışmacı sadece 1 kez ödül kazanabilir.  

11. Ödül kazanan kullanıcılar Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi’nin gerçekleştirdiği 
etkinlik kapsamında kampanyaya katılım için TCKN bilgisinin verilmesi zorunludur.   

12.Kazanan kullanıcılar @forumkapadokya Instagram hesabından ilan edilecektir. 
İsmi açıklanan kullanıcılar, Kampanya Başvuru Noktasından kartlarını teslim 
alabilirler. 

13. Yarışmaya 18 yaşından küçükler, Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi çalışanları 
ve mağaza çalışanları ile birinci dereceden yakınları katılamazlar, katılmış olsalar bile 
hediyeleri verilmez. Kartlara yüklenen kazanımların son kullanım tarihi 
31.12.2019’dur. 

14. Kampanya stoklar ile sınırlıdır. Forum Kapadokya AVM kampanyayı durdurma, 
belirtilen tarihten önce sona erdirme, hediyelerde veya kampanya kapsamında 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 


