Turkki

Tilauslomakkeiden täyttöohjeet

Okul fotoğrafı siparişi için form doldurma talimatları
Finlandiya'daki okullarda her sene okul fotoğrafı çekimi düzenlenir. Bu fotoğraf çekimlerinde sınıfın grup fotoğrafının
yanı sıra isteyen öğrencilerin portre fotoğrafları da alınır.
Fotoğraf çekimine katılan bütün öğrencilerin bu formu doldurulmuş olarak iade etmesi gerekmektedir. Formun
öğrencinin velisi tarafından imzalanması gerekir. Öğrencinin 18 yaşını doldurmuş olması durumunda ise, formu
öğrenci kendisi doldurup imzalayabilir. Formun fotoğrafçıya verilmesi gerekmektedir.
Fotoğraf çekiminin ardından hazırlanan fotoğraflar sistem tarafından otomatik olarak öğrencinin evine gönderilir.
Sipariş, internet mağazasında düzenlenebilir: burada farklı ürünlerden oluşan geniş bir seçenek yelpazesi
bulunmaktadır. Hiçbir fotoğrafın size gönderilmesini istemiyorsanız, siparişten tüm ürünleri silebilirsiniz. Eve
gönderilmiş bulunan ürünler ise iki hafta süreyle ücretsiz iade edilebilir. Siparişiniz internet sitesine eklendiğinde
bizden bir elektronik posta mesajı alacaksınız. Söz konusu mesajı aldıktan sonra siparişinizde düzenlemeler
yapabilmek üzere bir hafta süreniz olacaktır.

Sipariş formunu şu şekilde doldurabilirsiniz
Okunma kolaylığı açısından her bir kareye tek bir harf, rakam veya başka bir karakter yazınız.

1. Fotoğrafı çekilenin bilgileri
a) Fotoğraf çekimine katılan öğrencinin adı: adı ve soyadı
b) Fotoğraf çekimine katılan öğrencinin sınıfı (örneğin; 1A, 5B, 9C)
2. Sipariş verenin bilgileri
Sipariş veren şahıs, 18 yaş altı öğrencinin velisi veya 18 yaşını doldurmuş öğrencinin kendisidir.
a) Sipariş verenin adı ve soyadı
b) Sipariş verenin sokak adresi: sokağın adı ve numarası, bina blok ve meskenin numara bilgileri (örneğin,
Vasaratie 2 A)
c) Sipariş verenin posta kodu ve yerleşim beldesi: ikamet ettiğiniz şehir veya belde (örneğin 65350 Vaasa)
d) Sipariş verenin telefon numarası (tercihen cep telefon numarası, örneğin 040 123 4567)
e)
f)

Sipariş verenin elektronik posta adresi. Siparişe ilişkin bilgiler elektronik postayla gönderileceğinden bu
bilgi önemlidir. Bu e-posta adresi, aynı zamanda internet sitesine giriş yaptığınızda kullanacağınız
kullanıcı adı olacaktır.
İmza.

3. Sipariş ve fiyat listesi
Burada siparişinizdeki ürün ve fiyatlara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Siparişinizden ürünleri sadece internet
mağazasında, bunun için tanınan süre dahilinde silmeniz mümkündür.
4. İlave ürünler
Fiyat listesi dışında yer alanların dışında bir ürünü siparişe eklemek istemeniz durumunda, formdaki 'ilave
ürünler' kısmına rakam yazarak her bir ilave üründen kaçar tane istediğinizi bildirebilirsiniz. İlave ürün
istemiyorsanız, kareleri boş bırakınız.
5. Arkadaş fotoğrafları
Portre ve grup fotoğraflarının yanı sıra fotoğraf çekim gününde arkadaş ve kardeş fotoğrafları da
çekilebilmektedir. Forma toplamda üç farklı arkadaş fotoğrafı çekimine ilişkin bilgi sığmaktadır. Sadece bir
veya iki arkadaş fotoğrafı için de bilgi girişi yapabilirsiniz. Hiçbir arkadaş fotoğrafı almak istemezseniz, bu kısmı
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boş bırakınız.
a) Buraya fotoğrafta yer alacak arkadaşların adlarını yazınız. Bir arkadaş fotoğrafında en fazla altı kişilik yer
vardır.
b) Fotoğrafı çekilecek öğrencinin adını tekrar yazınız. Fotoğrafçı formun alt tarafını kesip aldığından, isim
bilgisini tekrar yazmak gerekmektedir.
c) Arkadaş fotoğrafını hangi boyda (normal veya büyük boyda) istediğinizi buraya belirtiniz.
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