
VELİ TAAHHÜTNAMESİ 
 

Bu taahhütnamede yer alan “KULÜP” Moda Spor Kulübü™ ve kulübe bağlı antrenörler, idari görevliler ve diğer kişileri, 

“KATILIMCI” Organizasyon'a kayıtlı olarak spor yapan kişileri ve onların yasal temsilcilerini, “ORGANİZASYON” Moda Spor 

Kulübü™’nün tescilli markası olarak cimnastik faaliyetlerini yürüten Rusya Cimnastik Akademisi™ ve akademi bünyesinde 

yapılacak her türlü spor eğitimi, spor yarışmaları ve karşılaşmalarnı, "ORGANİZATÖRLER” Organizasyon, Kulüp ve 

Organizasyon'ların yapıldığı alanların sahiplerini ve/veya yasal temsilcilerini tanımlamaktadır. Yasal temsilcisi 

bulunduğum Katılımcı’nın, yukarıda ismi belirtilen ve Türkiye’de yerleşik Organizasyon’a devam ettiği süre boyunca; 
 

1. Organizatörler tarafından belirlenmiş olan kurallara ve/veya alınacak kararlara uyacağını, bu kurallar veya 

kararların değiştirilmesi amacıyla herhangi bir talepte bulunmayacağımı, Organizasyon’un düzen ve disiplinini 

bozacak durumlara mahal vermeyeceğimi, Kulüp’le ilişkilerimi azami uyum ve saygı çerçevesinde yürüteceğimi, 

talep edilecek evrakları kayıt ve/veya bildirim tarihini takip eden 14 gün içinde Organizatörler’e teslim edeceğimi, aksi 

durumlarda Organizatörler’in Katılımcı’yı Organizasyon’a kabul etmeme ve kaydını iptal etme haklarının 

bulunduğunu, 
  

2. Katılımcı’nın, Organizasyon’a kesin kaydının yapılması amacıyla tarafıma bildirilecek kayıt ücretini, bildirim tarihinden 

itibaren 3 gün içinde, Organizasyon’a devam ettiği süre boyunca ödenmesi gereken aylık ücretlerini ve/veya katılım 

paylarını ise her ayın ilk haftası içinde Organizatörler tarafından bildirilecek olan banka hesabına yatıracağımı, 

Organizasyon'dan ayrılmak istemem halinde, Organizasyon başlamamışsa yatırmış olduğum bedelin %50'lik 

kısmının, Organizasyon başlamışsa katıldığım sayıda çalışma ücretinin, Organizatörler tarafından belirlenen “Aylık 

Kayıt Ücreti" üzerinden hesaplanarak kesileceğini, kalan bakiyenin tarafıma 5 gün içinde iade edileceğini, aksi 

durumlarda Organizatörler’in Katılımcı’yı Organizasyon'a kabul etmeme ve kaydını iptal etme haklarının 

bulunduğunu, katılmış olduğum antrenmanların sayısının belirlenmesinde Kulüp’ün tuttuğu imzalı yoklama 

listelerinin esas alınacağını, ödemiş olduğum ücretten fazla tutarda çalışmaya katılmışsam kalan bakiyeyi 3 gün 

içinde Organizatörler tarafından bildirilecek olan banka hesabına yatıracağımı, geciken ödemelerim için 

Organizatörler’in yasal yollara başvurabileceğini, Organizatörler’in yasal yollarla yapacakları tahsilatlarda gecikme 

faizi, noterlik, avukatlık ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm masrafların da 

tarafımca karşılanacağını, 
  

3. Organizasyon’un düzenlendiği şubeler arasında aynı yıl içinde sadece bir kez değişiklik yapma hakkım bulunduğunu, 

Organizatörler’in, Organizasyon’u düzenledikleri şubelerde farklı ücret talep edebilme hakları bulunduğunu, şube 

değişimi esnasında oluşabilecek ücret farkını tarafıma bildirildiği tarihten itibaren 3 gün içinde Organizatörler 

tarafından bildirilecek olan banka hesabına yatıracağımı, ilk kaydının yapıldığı şube ücretinin, geçiş yapılan şubenin 

ücretinden yüksek olması durumunda ücret iadesi talep etmeyeceğimi, aksi durumlarda Organizatörler’in Katılımcı’yı 

Organizasyon’a kabul etmeme ve kaydını iptal etme haklarının bulunduğunu, 
  

4. Organizatörler'in mücbir sebeple ve en geç 24 saat öncesinden haber vermek kaydıyla Organizasyon içeriğinde, 

tarihlerinde ve/veya saatlerinde değişiklik ve erteleme yapma ve/veya iptal hakkı bulunduğunu, değişiklik, erteleme 

ve/veya iptal durumlarında Organizatörler'in yapılamayan etkinlikleri telafi edeceklerini, telafi edemeyecekleri 

etkinliklerin ücretini 5 gün içinde tarafıma iade edeceklerini, tarafıma iletilecek telafi programı dahilindeki çalışmalara 

katılmadığım durumlarda ücret iadesi ve/veya bir sonraki ödeme döneminde ücret indirimi talep etmeyeceğimi, 
  

5. Katılımcı’nın, Organizasyon’a başlarken herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını, Organizasyon sırasında, 

Organizatörler'in alacağı her türlü tedbire rağmen, sadece kendi hareketlerinden değil, diğer kişilerin hareketlerinden 

ve kullanılan ekipmanlar dahil şu anda öngörülemeyen her türlü etkenden kaynaklanacak sebepler de dahil olmak 

üzere fiziksel yaralanmalara maruz kalabileceğini; Organizasyon'a katılmasından dolayı oluşacak kişisel 

yaralanmalardan, mal kaybolması ve/veya zarar görmesi ve/veya üçüncü şahıslara verilecek zararlar da dahil, 

karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyandan Organizatörler'i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı, 
  

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği şekliyle ve bu kanuna uygun olarak, Katılımcı’nın Organizasyon 

sırasında elde edilen ismi, sesi, beyanları, fotoğrafı, görseli, benzerliği ve/veya hareketlerinin, video kaydı ve diğer 

kayıt teknikleri dahil olmak üzere, tamamen ve/veya kısmen, tanıtım ve/veya haber amacıyla mevcut ve ortaya 

çıkabilecek her türlü mecrada hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın Organizatörler'in kullanımına izin verdiğimi, 
  

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
  

Bu taahhütnamede yazılı tüm maddeleri Katılımcı’nın yasal temsilcisi olarak tam ve eksiksiz kabul ettim. Kayıt formunda 

verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, belirttiğim adres ve numaralara yapılacak tebligatların yasal tebligatlar sayılacağını, 

bunların yanlış veya değişmiş olmasından kaynaklanacak durumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, bu izin 

formunun kanunlar çerçevesinde en geniş şekilde anlaşılacak manada hazırlandığını ve herhangi bir kısmının kanunen 

kabul edilmeyecek durumda olmasında dahi bakiyesinin geçerli olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 


