REMOTE İSTANBUL ETKİNLİK BİLGİLERİ
Remote İstanbul’a hoşgeldiniz!
KUNDURA SAHNE olarak bu deneyimi sizlerle paylaştığımız için çok heyecanlıyız. Etkinliğimize
güvenli bir şekilde katılabilmeniz için aşağıdaki tavsiyelerimizi dikkate almanızı ve katılım koşullarını
kabul etmenizi rica ederiz. Etkinlik süresince kullanmanız için sizlere teslim edilmesi gereken kulaklık
sistemi ve İstanbulkart’ı bu belge karşılığında teslim almanız ve etkinlik kurallarını kabul ettiğinizi
beyan eden bu belgeyi imzalamanız gerekmektedir.

Etkinlik Başlangıç Noktası ve Bilet Kontrol Gişesi:
Manolya Parkı - Koşuyolu, Manolya Parkı İçi Yolu, 34718 Kadıköy/İstanbul
https://goo.gl/maps/5xhkbQRBQTyi78L87
Genel Bilgiler :
★ Lütfen etkinlik başlangıç saatinden 15 dakika önce etkinlik başlangıç noktasında mutlaka
hazır bulunun.
★ Etkinlik boyunca kullanımınız için size özel bir kulaklık sistemi ve İstanbulkart tahsis
edilecektir. Bu belgeyi tarafınızca imzaladığınız takdirde görevli arkadaşlar size malzemeleri
teslim edecek ve etkinliğe hazırlayacaktır.
★ Etkinlik yaklaşık 120 dakika boyunca, şehrin içinde 2 km’lik bir mesafeyi yürümeyle
tamamlanır.Etkinlik süresince kısa mesafede metro kullanılacağını belirtmek isteriz.
★ Etkinliğin başlangıç noktası ile bitiş noktası farklı olduğundan başlangıç noktasına toplu
taşıma kullanarak gelmeniz tavsiye edilir.
★ Etkinlik açık havada ve yürüme düzeninde gerçekleştirileceği için rahat ayakkabı ve giyim
tercihleri yapmanızı ve susuz kalmamanızı öneririz.
★ Etkinlik sırasında kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. herhangi bir kayıt cihazı ile kayıt
yapılması yasaktır.
★ Etkinliğimizde 18 yaş sınırı vardır.
★ Etkinlik boyunca gerçekleşebilecek herhangi bir kaza ya da sağlık probleminden katılımcının
kendisi sorumludur.
Hijyen ve Sağlık:
★ Etkinlik süresinde kullanacağınız kulaklıklar hijyen kurallarına uygun temizlenip kişiye özel
koruyucularla; İstanbulkartlar da dezenfekte mendilleri ile silinerek size teslim edilecektir.
★ COVID-19 önlemleri kapsamında başlangıç noktasında kayıt alınmaksızın ateş ölçme
uygulaması yapılacaktır. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kurallar uyarınca, ateşi
yüksek çıkan ve/veya COVID-19 tanısı bulunan katılımcıların etkinliğe katılımı mümkün
olmayacaktır. Son 14 gün içinde COVID-19 tanısı aldıysanız, COVID-19 şüphesi doğuracak
bir semptomunuz varsa, son 14 gün içinde yakın temasta olduğunuz kişilerden COVID-19
pozitif olan varsa, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa görevli arkadaşlarımıza
bildirmeniz ve etkinliğe katılmanız gerekmektedir.
★ Etkinlik süresi boyunca “sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni” başta olmak üzere
COVID-19 kapsamında uygulanan kurallara ve görevli arkadaşlarımızın uyarılarına uymanızı
önemle rica ederiz.

Sorumluluk:
★ Etkinlik öncesinde size tam, eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilen kulaklık sistemi ve
İstanbulkart etkinlik organizatörü Lita Film Organizasyonu ve Turizm Ltd. Şti.’ne (“Lita”) aittir.
Kulaklık sistemi ve İstanbulkart size yalnızca etkinlik süresince kullanmanız için teslim edilmiş
olup etkinlik sona erdikten sonra görevlilere iade etmeniz gerekmektedir. Kulaklık sistemini
vea İstanbulkart’ı görevlilere tutanak karşılığı teslim etmemeniz halinde kulaklık sisteminin ve
İstanbulkart’ın bedeli tarafınızdan tahsil edilecektir.
★ Eğer bir sağlık sorununuz varsa etkinliğe katılmamanızı tavsiye ederiz.. Lita, katılımcıların
mevcut ve/veya yaşayacakları sağlık sorunları ile ilgili herhangi bir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu kapsamda, etkinlik süresince meydana gelebilecek kaza ve
hasarlardan Lita’yı sorumlu tutmayacağınızı peşinen kabul ve beyan edersiniz.

Etkinlik Ertelenmesi ve Bilet İadesi:
Elde olmayan nedenlerden ötürü programda değişiklik yapılabilir. Satın alınan biletler, gösterimin iptali
ya da tarih değişikliği olması durumu dışında değiştirilemez ya da iade edilemez.

İsim ve Soy isim:
Adres:

Telefon:
Tarih:
İmza:

