Asi Lejyonu
Etkinlik Katılım Şartları

Asi Lejyonu (bundan sonra “Lejyon” olarak bahsedilecektir) profesyonel kostümcülük, Star
Wars sevgisini dünyanın her yerindeki hayranlarla paylaşmak ve bölgesel, ulusal ve dünya
çapında yardım organizasyonları düzenlemek amacıyla tamamiyle gönüllülerden oluşan bir
topluluktur. Asi Lejyonu, Jedi ve Asi güçlerinin yanı sıra, bünyesinde Star Wars karakterleri
içinden “iyi karakter” olarak nitelendirilen karakterlerin kostümlü üyelerinden oluşmaktadır.
Lejyon’un, davet edildiği bir organizasyonda belli bir karakter ya da büyük sayılarda kişi
sağlanması gibi bir olanağı bulunmamaktadır.
Lejyon, telif hakkı Lucasfilm LTD.’de bulunan karakterleri canlandırırken hiçbir telif hakkı
yasasını çiğnememektedir, aksine bu hak kendilerine Lucasfilm LTD. tarafından münhasıran
tanınmıştır. Bu nedenle, bütün Asi Lejyonu üyeleri, Lucasfilm LTD. ‘nin mülkiyeti dahilindeki
telif haklarını kullanırken izin almak zorundadır; bunun yanında, Lucasfilm LTD’nin fikri ve
sinai mülkiyetine saygı göstererek, bu haklar üzerinde mülkiyet hakkı talebinde bulunmaz.
Bütün Asi Lejyonu üyeleri, yüksek profesyonellik çerçevesinde hareket etmektedir.
Etkinliğin sahibi (bundan sonra “Sponsor” olarak nitelendirilecektir), etkinlik koordinatörü,
sponsor, etkinlik alanı düzenleyicisi, diğer tüzel kişiler, organizasyon, şirket veya gerçek kişi,
Asi Lejyonu’nu etkinliğe davet eden kişi veya kurumlardır.
Asi Lejyonu üyelerin çoğunluğu dublör ya da ekstra için tutulan kişiler değildir. Gün içinde
veya iş saatlerinde yapılan provalar Asi Lejyonu üyelerine fazladan yük bindirmektedir.
Lejyon üyeleri gönüllülerden oluşmaktadır, bu yüzden onlardan yüklü koreografiler ya da
oldukça ağır mizahsenler istenemez.
Asi Lejyonu politik propaganda ya da protesto eylemlerine kesinlikle katılamaz.
Asi Lejyonu etkinliklerini üç kategori içerisinde toparlamak mümkündür.
1- Tanıtım Etkinliği
2- Yardım Etkinliği
3- Özel Etkinlik

Bir şirket tarafından herhangi bir ürün, satış ya da basın bülteninin reklam, promosyon ya da
tanıtım amacı güdülerek düzenlenen etkinliklere “tanıtım etkinliği” denir.
Bir yardım organizasyonun düzenlediği, ya da herhangi bir yardım organizasyonu adına
düzenlenen, maddi kazançtan ziyade toplumda farkındalık yaratma temasına sahip
etkinliklere “yardım etkinliği” denir.
Halka açık ve tanıtım nitelikli olmayan, ödül törenleri, düğünler vs. gibi kapalı bir grup için
yapılan etkinliklere “özel etkinlik” denir.
Kural olarak, etkinlik ya da tanıtımı yapılacak ürünün Star Wars telifi ile ilgili olmalıdır ve
Lucasfilm LTD.’den izin veya icazet alınarak düzenlenir. Lejyon’un etkinliğin hukuksal olup
olmadığı konusunda tereddüte düştüğü zaman, Lucasfilm LTD. ile temas kurma hakkı saklıdır.
Lejyon üyeleri, istenildiği takdirde gizlilik sözleşmesi imzalayabilirler. Ancak sözleşmenin
etkinlik tarihinden en az 1 (bir) hafta öncesinde bir kopyasının Lejyon’a ve o bölgenin etkinlik
koordinatörüne verilmesi zorunludur.
Etkinlik alanı, eğer bir binanın içinde bulunuyorsa, miğferler ve diğer kapşonlu kostümler için
görüş ve hareket mesafesi kısıtlı olduğu için, Lejyon üyelerinin hayranlarla daha rahat temas
kurabilmesi amacıyla alan genişliği karakter başına en az 15 metrekare düşecek kadar
olmalıdır.
Davet edilen karakterin, etkinlik dolayısı ile çalışmadığı iş günü dolayısı ile mahrum kaldığı
kazanç, hakkaniyete uygun olarak sponsor şirket tarafından karşılanır. Bu her karakter için
ayrı ayrı hesaplanır.
Lejyon, etkinliğe katılım için Sponsor’dan, Lejyon misyonunun kostüm ve yardım temalarını
barındırması dolayısıyla, “Asi Lejyonu” adına bir yardım organizasyonuna bağış yapılmasını
isteyebilir.
Asgari Koşullar
Asi Lejyon üyeleri, gerçek hayatta iş ve aile sahibi insanlardan oluşan gönüllüler olduğu için,
etkinlikteki önemli değişiklikler, Lejyon üyelerine yük bindirmektedir.
Etkinliklere katılım için asgari olarak aşağıdaki koşulların oluşması gereklidir:
• İki hafta öncesinden planlama ve bilgilendirme yapılmalıdır. Tercih edilen zaman 30
gündür.
• Etkinlik koordinatörü ve Asi Lejyonu’nun Bölge Temsilciliği gelişmelerin daha rahat
uygulanabilmesi ve bilgilerin toplanabilmesi için ortak bir İletişim Sorumlusu belirlemelidir.
• Etkinliğe ilişkin her türlü tanıtım materyalinde (posterler, afişler, web sayfaları) Asi Lejyonu
– Türkiye Bölüğü’nün logosuna yer verilmelidir.

• Asi Lejyonu’nun, kendi tanınırlığını korumak ve yaymak maksadıyla Asi Lejyonu’na ait
tanıtım materyallerini (bayrak, flama, poster, broşür, vb.) kullanmasına izin verilmelidir.
• Korunaklı ve havalandırmalı mekanda düzenli aralıklarla mola belirlenmelidir. Bu süre
karakterlere göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin; her 2 saatte bir 30 dakikalık ara gibi.
• Su ve diğer içeceklere erişim sağlanmalıdır.
• Tuvaletlere erişim sağlanmalıdır.
• Temiz, etkinlik alanına yakın, masa ve sandalyeler ile döşenmiş özel bir soyunma odası
verilmesi zorunludur. Örneğin; konferans salonu ya da mola odası olabilir. Tuvalet ya da depo
kabul edilemez.
• Etkinlik alanına yakın (5 dakikadan az yürüme mesafesi olan) ücretsiz park alanı
sağlanmalıdır.
• Üyelerimizin insanlarla daha rahat anlaşabilmesi ya da temas kurabilmesi için güvenli ve
düzenlenmiş bir etkinlik alanı olması gerekmektedir.
• Üyelerimize yardımcı olan kişilerin orada bulunması, üyelerimiz açısından güvenli olması
dolayısı ile zorunludur.
• Etkinliğin güvenliği, Sponsor’un sorumluluğundadır, Asi Lejyonu üyelerinin sorumluluğu
değildir.
• Lejyon üyeleri savaş ya da yüklü koreografi yapma kabiliyetine sahip değildir, etkinlik
sırasında bunun akılda tutulması gerekmektedir.
Lejyon Yardımcı Ekibi
Lejyon üyelerinin çoğunun kostümleri kısıtlı hareket ve görüş kabiliyetine sahiptir. Bu yüzden
Lejyon üyelerinin yanlarında “yardımcı” larını getirmeleri oldukça sık rastlanan bir durumdur.
Yardımcılar, kostümlü karakterlere danışmanlık yapar, onların gözleri ve kulakları vazifelerini
görürler. Yardımcılar genellikle kostümsüz Lejyon üyeleri, ya da üyelerin aileleri, veya üye
olmak isteyen kişilerdir.
Sponsor İlişkileri
Sponsor, etkinlik alanının koordinasyonu, güvenlik ve mülkiyet alanlarında sorumludur.
Belirtmek gerekir ki; bazı ticari, halka açık ya da resmi bölgelerde, (örneğin, alışveriş
merkezleri, alanlar, yargılama alanları vs.) kask/maske takmak ya da sahte de olsa silah
taşımak hukuka aykırı olarak adledilmiş olabilir. Kostümlü karakterlerin etkinliğe katılması ve
aksesuarları taşıması için gerekli izinlerin sponsor tarafından alınmış olması ve bu izinlerin
etkinlik gününden en az bir hafta önce açıklığa kavuşması gerekmektedir.

İmza Dağıtımı ve Fotoğraf Çekimi
Lejyon üyelerinden zaman zaman imza istenmektedir. Lejyon üyelerinin imza dağıtmasına
izin verilmektedir. Üyeler karakterlerinin adına, üye numaralarını da kullanarak imza
dağıtabilirler.
İmza verilmesi için herhangi bir ürünün satın alınmasının istenmesi söz konusu olamaz. Kitap,
çerçeve, vs. gibi kişinin mülkiyeti dahilinde olan eşyalar imzalanabilir, ancak Sponsor fotoğraf
çekimi ya da imza dağıtımı gibi fiiller için kişilerden herhangi bir ürün, kupon, bilet veya jeton
gibi şeyler satın alınmasını talep edemez. Yardım etkinliklerindeki yardım organizasyonları da
aynı kurala tabiidir.
Seyahat ve Giderler
Etkinlik birkaç garnizonu kapsıyorsa ya da etkinliğe katılacak Lejyon üyelerinin 100 km’den
fazla yol katetmeleri gerekiyorsa Sponsor’dan yeme, içme, seyahat (bilet sağlanması ya da
yeterli miktarda benzin) giderlerinin karşılanmasını isteyebilir. Bu istekleri Sponsor kendisi
direk karşılayabileceği gibi, Lejyon üyelerine ilgili meblağ verilmek suretiyle de yapılabilir.
İhtiyaçları özetlemek gerekirse
Giyinme odası
Giyinme odalarına temiz masa, tabure ve sandalyeler
Lejyon üyeleri haricindekilere açık olmayan dinlenme odaları ve tuvaletlere erişim
Su
Etkinlik 2 saatten fazla sürecekse yemek ve atıştırmalık
Asi Lejyonu adına, etkinliğe katılan karakterlerin sayısı ile doğru orantılı olarak bir
yardım organizasyonuna bağış yapılması
• Şayet bir organizasyon kapsamında etkinlik düzenleniyorsa bu organizasyon için bilet
ya da ücretsiz giriş (konser, tiyatro, sinema, fuar, vs.)
• Etkinlik alanına yakın bir noktada bulunan ücretsiz otopark alanı
•
•
•
•
•
•

