TEDx MAVİ DÜNYA KOLEJİ – ETKİNLİK ŞARTNAMESİ
MADDE-1 KONU
Özel Mavi Dünya Okulları tarafından 04.04.2020 tarihinde Mavi Kültür Merkezinde düzenlenecek olan
Explore:Keşif teması çerçevesinde gerçekleşecek TED lisanslı TEDx Youth Konferansı için izin alma bu
şartnamenin konusunu oluşturmaktadır.
MADDE-2 TANIMLAR
Teknik Şartnamede yer alan terimler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamları taşıyacaktır.
KONFERANS: 4 Nisan 2020 tarihinde saat 10.30’da katılımcıların salona girişiyle başlayan, 16.30’da
sona erecek, Bursa-Mudanya Özel Mavi Dünya Okulları Mavi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek
içeriği şartnamede tanımlanmış faaliyet
FALİYET YERİ: Çağrışan Mah. Kolej Cad. Işıltı Sok.No:26-28 Mudanya/Bursa-Mavi Kültür Merkezi
KATILIMCI : 14 yaş üzeri her yaş grubundan katılımcı başvurusu onaylanıp referans numarası verilmiş
kişiler
KONUŞMACI: Konferans teması kapsamında davet edilerek hikâyesini ve fikirlerini, katılımcı kitleye
sunacak kişiler. Bu kişiler; Anıl GÖKMEN, Fatma AKALP, Taylan KÜMELİ, Gözde ERDOĞAN, Cafer ÖZKUL,
Levent ÖZDİLEK, Masis Aram GÖZBEK, Sinan MEYDAN, Erdi IŞIK
MADDE-3 KONFERANS İÇERİĞİ
Özel Mavi Dünya Okulları TEDxMaviDunyaKoleji Kulübü sorumlu öğrencileri tarafından organize edilen
bir konferans olup, 4 Nisan 2020’de 10.30-16.30 saatleri arasında, okulumuz Mavi Kültür Merkezinde
gerçekleşecektir.
TED; her yıl düzenlenen ve farklı alanlarda, birçok değişik konuda düşüncelerini paylaşmak isteyenleri
bir araya getiren bir etkinliktir. TED düşüncelerin paylaşılmaya değer olduğunu belirterek, TEDx’i
yarattı. TEDx, TED bünyesinden bağımsız olarak düzenlenen bir konferanstır. TEDx konferanslarında
seçilen tema üzerine belirli konuşmacılar ve etkinlikler yer alır, ayrıca bu konferansın bütün detayları
TED’den alınan lisansa ve kurallara göre düzenlenir.
Resmi Web Sitesi: www.ted.com./#/
TEDxMaviDunyaKoleji, paylaşmaya değer fikirleri olan herkese yönelik tamamen TEDxMaviDunyaKoleji
öğrenci kulübü sorumlu öğrencilerinin organize ettiği bir konferanstır. Ekip olarak yeni fikirlerin
anlatıldığı, düşüncelerin paylaşıldığı, farklı düşüncelerin özgür kılındığı ortamlar oluşturmak, kendilerini
sorgulayarak keşfetmelerini sağlamak ve elimizden geldiğince çok insanı bu ortamlarla buluşturarak
yeni rol ve modeller oluşturulmasını sağlamada öncülük etmek istiyoruz.
MADDE-4 KONFERANSIN KONUSU
Konferansın konusu; “Explore;Keşif”tir. Konuşmacılar, hayatlarında yaşadıkları keşif maceralarını
anlatacak ve yeni bir yaşantı deneyimi kazanmanın kişisel ve sosyal yönleriyle geliştirici özelliklerini
katılımcılarla paylaşacaklardır. Buradaki konunun asıl amacı kişilerin keşfetme arzularını artırmak, yeni
deneyimler elde etmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Böylece katılımcıların
daha üretken bireyler olarak topluma daha faydalı olabileceklerini düşünüyoruz. Bunun sonucunda
katılımcılar, seçilerek davet edilmiş konuşmacıların keşif yolculuklarından ve deneyimlerinden
yararlanarak onlarla etkileşime geçebilecek ve kendi yollarını çizeceklerdir.

MADDE-5 KONFERANS KATILIM KOŞULLARI



Konferans her yaş grubundan katılımcıya açıktır. (+14)
Başvurular Özel Mavi Dünya Okulları web sitesi üzerinden online olarak alınacaktır. Çalışma
takvimi dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formlarında istenen tüm
bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) bağlı olarak saklı tutulacaktır ve
katılımcılarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, kayıt formu ve web sitesi
aracılığı ile paylaşılmıştır.
Başvuru Formu Linki: https://www.mavidunya.k12.tr/tr/tedxFormu






Formu dolduran kişilere ödeme yaptıktan sonra referans numarası verilecektir ve konferansa
katılımları kesinleşecektir. Katılım ücreti kişi başı 35TL’dir.
Onay almış katılımcıların konferansa katılım sağlamaktan vazgeçmesi durumunda ücretleri iade
edilmeyecektir.
Konferansın iptal edilmesi durumunda ödeme yapmış olan tüm katılımcılara ücretleri iade edilecektir.
Etkinlik sırasında okul içinde veya dışında alkol, tütün ürünleri ve sakıncalı diğer ürünleri bulundurmak,
kullanmak veya dağıtmak yasaktır. Böyle bir durumda katılımcı derhal kampüsten uzaklaştırılacaktır.

