
Kursiyer Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No:

Veli Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No        :

Ben………………………………….. (veli adı ve soyadı), …………………………………………(Kulübün/ 
Merkezin resmi adı)  tarafından düzenlenen ………………......... seviyesindeki Yelken Eğitimi Kursu’na  
kaydettirdiğim ve yukarıda adı ve soyadı yazılı oğlum/kızım ……..........…………………………… adına 
aşağıda yazılı hususları kabul ve beyan ederim. 

 1. COVID-19 virüsü tehdidi nedeniyle, kişisel olarak gerekli olan tüm sağlık önlemlerini alacağını, hijyen ve  
  sosyal mesafe kurallarına uyacağını, gerekli tüm özen ve hassasiyeti göstereceğini,  Kulüp/Merkez tarafından  
  tarafımıza bildirilen ve uyulması gereken tüm tedbir ve önlemleri anladığımızı, bu bilgiler dahilinde oğlumun/  
  kızımın kişisel sağlığını veya diğer öğrencilerin/eğitmenlerin sağlığını tehdit edecek davranışlarda bulunma-
  yacağını, bu hususlara aykırı davranışları nedeniyle herhangi bir sağlık problemi yaşaması halinde Kulüp/
  Merkez’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını ve bu halde yaşanacak maddi-manevi zararlara  
  ilişkin tüm sorumluluğu kabul ettiğimizi,
 2. Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi)  
  ya da tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda yönetime ivedilikle bilgi vereceğimi ve oğlumu/  
  kızımı spor eğitimine göndermeyeceğimi,
 3. Yelken spor dalında spor yapmaya ve yelken eğitim programı kapsamında yelken eğitimi almaya sağlık  
  yönünden engel bir durumunun bulunmadığını, yelken eğitimi alabilecek düzeyde yüzme bildiğini,
 4. Sağlıklı bir eğitim süreci yaşanabilmesi adına, Oğlum/Kızım’ın, eğitmeninin vereceği direktiflere uyacağını,  
  yelken eğitimi süresince programı aksatacak, huzuru bozacak, takım ruhuna ve ahlaka aykırı davranışlarda  
  bulunmayacağını,
 5. Kurs dahilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamülleri ile her türlü yasal  
  olmayan malzeme kesinlikle bulunduramayacağını,
 6. Kursiyere herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde anne babası ya da vasisi tıbbi kuruma  
  ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale ve her türlü ilaç kullanımı için Kulüp/ Merkez yönetimini kendi-
  lerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kıldığını,
 7. Yelken eğitimi süresince gerekli olan malzemelerin/araç ve gereçlerin kullanımında, Oğlum/Kızım’ın gerekli  
  özeni göstereceğini, spor malzemelerini amacına uygun kullanacağını, bu malzemeleri kurallara aykırı  
  olarak ve izinsiz kullanmayacağını,
 8. Kurs esnasında çekilecek fotoğraf, video vb. görsellerin Kulüp/Merkez tarafından tanıtım amacıyla   
  kullanılabileceğini,
 9. Önemli sebeplerin (sağlık, 1.derecede yakının vefatı vb. mücbir sebepler)  belgelenmesi haricinde kursa  
  devam edemeyen Oğlum/Kızım için ücret iadesi yapılmayacağını,
 10. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Kulüp/Merkez’in Veri Sorumlusu sıfatıyla,  
  paylaştığım kişisel bilgilerimizi kaydedebileceğini, saklayabileceğini, güncelleyebileceğini, mevzuatın izin  
  verdiği durumlarda 3. Kişi ve kurumlara açıklayabileceğini/devredebileceğini, sınıflandırabileceğini ve KVKK’da  
  sayılan şekillerde işleyebileceğini, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğumuz hakları tarafımıza  
  bildirdiğini, kayıt ve belgelerin/verilerin, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal bir zorunluluk bulunduğunu,  
  bu sürenin sonunda kişisel verilerin silineceğini ve imha edileceğini bildiğimizi kabul ve beyan ederiz.

……………........................................ Adına Velisi İsim Soyadı :

Tarih :

İmza :

YELKEN EĞİTİM KURSLARI VELİ TAAHHÜTNAMESİ


