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1. Buyaka AVM giriş katı dış alanda gerçekleşecek olan turnuva, Buyaka AVM tarafından düzenlenmektedir. 

2. Turnuva 07.09.2019 tarihinde saat 11.00’da başlayıp 15.09.2019 tarihinde saat 21.00’da son bulacaktır.

3. Ödül kazanan katılımcılar ödüllerini turnuvada düzenlenecek törenle alacaktır.

4. Turnuvaya katılım ücretsizdir, herhangi bir ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

5. Kazanılacak ödüller takım olarak kazanılır.

6. Buyaka 3x3 streetball turnuvası 07-15 Eylül tarihleri arasında Buyaka AVM ev sahipliğinde gerçekleşecektir. 15-18 yaş yıldız erkek, 
kadınlar, 18 yaş ve üstü erkekler olarak 3 kategoride oynanacaktır. İlk üçe giren takımlara Hediye çekleri, MacFit üyelikleri, Decathlon ve 
Frikadell’den sürpriz hediyeler takdim edilecektir. Tüm katılımcılara ücretsiz üst forma hediye edilecektir.

7. Katılımcı Buyaka AVM’ye ait 0216 290 75 10 nolu telefonu arayarak veya Buyaka AVM’nin danışmasında yer alan formları 5 Eylül saat 
12:00’a kadar doldurarak turnuvaya katılır ve Buyaka AVM’nin internet sayfasında yer alan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve 
taahhüt eder. Seçilen turnuva katılımcıları 6 Eylül Cuma günü telefon ile bildirilecek ve Buyaka internet sayfasında yayınlanacaktır. 
3 sayı yarışması katılımını ayrıca başvuru formlarında belirtmeniz gerekmektedir.

8. Katılımcı turnuvaya katılmakla Buyaka tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır. 

9. 18 yaşından küçüklerin turnuvaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin alarak katılması mecburidir. Buyaka AVM izin almadan 
katılmalarından veya turnuvaya bilgi sunmalarından sorumlu tutulamaz. 

10. Katılımcılar turnuvaya yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkasının adına katılım yapamazlar. 

11. Bir takım yalnızca bir defa ödül kazanabilir.

12. Kazanılan ödül devredilemez. Başka bir kampanya ile birleştirilemez.

13. Ödülleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmak katılımcının sorumluluğundadır. Kullanım koşullarına aykırı hareket edilmesi 
nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan Buyaka AVM sorumlu değildir. 

14. Buyaka AVM, kampanya boyunca kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgisayar teknolojileri kullanan, hile yapan veya 
haksız yollardan kayıt oluşturduğunu tespit etmesi durumunda ilgili katılımcıyı / finalisti turnuvadan çıkarma hakkına sahiptir. 

15. Buyaka AVM, kazananlara karşı hiçbir yükümlülüğü ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın kampanya ve ödülü iptal etme hakkına 
sahiptir. Kazananlar bu durumda Buyaka AVM’den hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarına ve her türlü dava ve talep hakkından şimdiden 
feragat ettiklerini kabul beyanı ve taahhüt eder.  

16. Uygulanacak hukuk ve yetki işbu kampanya koşulları uygulamasında ve yorumlanmasında Türk hukuk kanunları uygulayacaktır. İşbu 
kampanya koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

17. Buyaka AVM gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve turnuva tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. 

18. Turnuvaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır. 


