
    Fotoğraf/video izin formu 
 
 
 
Sevgili veli/vasi ve çocuklar,  
 
Okul Dışarıda Günü, Unilever’in Kirlenmek Güzeldir markası tarafından desteklenen ve sosyal bir girişim 
olan Project Dirt tarafından yürütülen, açık havada oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham almak için 
düzenlenen küresel bir kampanyadır. Okul Dışarıda Günü’nde dünyanın dört bir yanındaki okullar, en az bir 
derslerini dışarı taşır ve yaşam için gerekli olan temek becerileri öğrenir ve oyunun çocuk gelişimi 
üzerindeki önemi konusuna dikkat çeker. Daha detaylı bilgi almak için: www.okuldisaridagunu.org  
 
…………………………………………………..[OKUL/KURUM] ‘da Okul Dışarıda Günü’nü kutlayacağız ve gün içerisinde 
bol bol fotoğraf / video çekeceğiz. Fotoğraf ve videoların paylaşılması diğer öğretmenleri de kampanyaya 
katılmaya teşvik etmesi için en iyi yoldur. Böylece daha fazla çocuk dışarıda oynamanın ve öğrenmenin 
keyfine varabilir. Bu nedenle, aşağıda bulunan izin formunu imzalayıp yine aşağıda ismi bulunan kişiye 
iletebilirseniz çok mutlu oluruz. Bir veli ya da vasi tarafından izin formu imzalanmadığı sürece çocukların 
fotoğraflarını paylaşamıyoruz.   
 
Fotoğraflar ……………………………………………………………[OKUL/KURUM]’un iletişim kanallarında da kullanılabilir. 
Fotoğraflar aynı zamanda medyaya servis edilebilir ve Okul Dışarıda Günü’nü yerelde, ulusalda ve küreselde 
kampanyayı yaygınlaştırmak için paydaşlar tarafından kullanılabilir.  
 
Çekilen her türlü fotoğraf ve video sadece Okul Dışarıda Günü’nü teşvik etmek için kullanılacaktır.  
 
Fotoğraf/videolar …………………..[TARİH] tarihinde çekilecektir.  
 
………………………………………………………… [OKUL/KURUM]’da çekilecek olan fotoğraf/videolar Project Dirt ve 
Aktif Yaşam Derneği’nin arşivlerinde saklanacaktır. Fotoğraf/videolarınızın silinmesini isterseniz aşağıda 
ismi bulunan kişi ile iletişime geçebilirsiniz.  
 
Fotoğraflar/videolar çevrimiçi filmlerde, DVD’lerde ve diğer pazarlama materyallerinde, yayınlarda, tanıtım 
materyallerinde, web sitelerinde ve sosyal medya platformlarında kullanılabilir.  
  
Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz! 
 
Saygılarımla,  
 
ŞULE SERTER 
Aktif Yaşam Derneği - Kampanya Koordinatörü 
Abbasağa Mah. Yıldız Cd. No:49/7 Beşiktaş/İstanbul 
0216 326 26 36 
okuldisaridagunu@aktifyasam.org.tr 
 
 
 

http://www.okuldisaridagunu.org/
mailto:okuldisaridagunu@aktifyasam.org.tr


             

 

 

Fotoğraf/video için izin formu 
 

Çocuğun adı 1: 

 
Çocuğun adı 2: 

 
Çocuğun adı 3: 

 
Çocuğun adı 4: 

 
Yukarıda isimleri geçen kişilerin yasal ebeveyni/vasisiyim ve aşağıdaki kullanımlar için çocuğumun/kendimin 
fotoğrafının/videosunun çekilmesine izin veriyorum.  
 
………………………………………….. [OKUL/KURUM] ADI ve Project Dirt / Aktif Yaşam Derneği Fotoğraf Arşivi  
 
Çekilen fotoğraf/videolar Project Dirt ve Aktif Yaşam Derneği’nin arşivlerinde saklanacak ve çocukların 
dışarıda olma ihtiyacını teşvik etmek için kampanya paydaşları tarafından kullanılacaktır. Bu kullanımlar 
aşağıdakileri kapsar:  
 
Basılı: Kitaplar ve kitap kapakları, eğitim kaynakları, PowerPoint sunumları, pazarlama broşürleri, kaynak 
katalogları, yıllık raporlar, e-bültenler ve diğer üçüncü parti yayınlar (medya dahil olmak üzere) ve işi 
raporlayan web siteleri.  
 
Elektronik formatlar: filmler, web siteleri, sosyal medya platformları (Instagram, Flikr, Facebook, Twitter ve 
diğer platformlar) ve PDF belgeleri.  
 
Bu izin formunda yer alan fotoğraf/video için önerilen kullanımları anladığımı beyan ederim. 
Fotoğraf/videoların istediğim zaman ilgili kişi ile iletişime geçerek arşivlerden sildirebileceğimi anladım.  
 
Çocuğumun katılımı için herhangi bir ödeme yapılmayacağını anladığımı beyan ederim.   
 
Veli/Vasi İmzası: 

 
Veli/Vasi İsmi:  

 
Çocuğun imzası: 

 
Adres: 

 
Tarih: 

 
ŞULE SERTER 
Aktif Yaşam Derneği - Kampanya Koordinatörü 
Abbasağa Mah. Yıldız Cd. No:49/7 Beşiktaş/İstanbul 
0216 326 26 36 
okuldisaridagunu@aktifyasam.org.tr 
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