RİSKLERİN KABULÜ VE ONAYLAMA BELGESİ

(Bu belge Katılımcılar tarafından ayrı ayrı doldurulacak olup yapılacak tüm etkinliklerde geçerli olacaktır.)
Lütfen dikkatle okuyup boşlukları doldurunuz. Bu belgenin her sayfasının sonuna imza atınız.
KATILIMCININ Adı Soyadı : .......................................................

TANIMLAR
VelESBİD: Eskişehir Bisiklet Derneği’ni,
ETKİNLİK (Bisiklet Etkinliği): VelESBİD tarafından organize edilen karayolları, orman yolları ve/veya doğada
bulunan muhtelif yerlerde icra edilen kamplı ya da kampsız bisiklet sürerek, gerekir ise kısmen yürüyerek yapılan gezinti,
durma, duraklama ve konaklama faaliyetlerinin biri, bir kaçı veya tamamını.
MUAF TARAFLAR: VelESBİD adına görevliler, gönüllüler, üyeleri ve diğer çalışanları; etkinliklere katkı sağlayan özel
ya da tüzel kişiler bunların temsilcileri veya halefleri; katkıda bulunan firmalar, kurumlar, kuruluşlar, bunların temsilci ya
da çalışanları ve araç sürücülerini, ifade eder.
ETKİNLİK UYARI VE KURALLARI:
- Etkinlik boyunca yenilecek gıda maddelerini her katılımcı kendisi getirecektir.
- Etkinliğe katılacak arkadaşlarımızın kask takmaları zorunludur.
TUR ÖNCESİ EVDE:
-Tur öncesi bisikletinizin gerekli bakımlarını yapınız, özellikle fren ve vites takımlarını gözden geçiriniz ve ihtiyaç varsa
temizleyip yağlayınız.
-Gevşeme ihtimali olan vidaları hareket etmeden önce kontrol ediniz.
-Tur sırasında hava kararmış olabileceği için ön ve arka aydınlatma gereçlerinizin sağlıklı çalıştığından emin olunuz.
-İhtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri; su matarası, maden suyu (havaların ısınmasıyla birlikte ter yoluyla mineral ve
elektrolit kaybımız artacaktır) atıştırmalık yiyecekler, güneş gözlüğü, toz ve uçan böcekler için şeffaf camlı gözlüğünüzü
yanınıza alınız.
-Yedek iç lastiğinizi ve tamir kitinizi yanınıza alınız.
-Yanınızda vatandaşlık numaranızı da içeren bir kimlik belgesi bulundurunuz.
-Etkinlikte terlemeyle ya da yağış nedeniyle ıslanabileceğiniz için çabuk kuruma özelliklerinden dolayı sentetik
(polyester) kumaşlı kıyafetleri tercih ediniz.
Ayrıca yanınıza alacağınız yedek kıyafetlerinizi ıslamaması için, ekstradan, su getirmez bir torbaya koyunuz.
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TUR ÖNCESİ BULUŞMA YERİNDE:
-Etkinlik sorumlusunun, ekip hareket etmeden önce belirleyeceği Lider ve artçının kimler olduğunu öğreniniz.
-Sizin ya da bisikletinizin herhangi bir sorunu varsa, hareket etmeden önce Etkinlik Sorumlusuna bilgi vermeyi
unutmayınız.
-Etkinlik sorumlusu katılacak ekip kesinleştikten sonra rotada değişiklik yapabilir.
-Etkinliklerimize ilk defa katılacak arkadaşlarımızın, Etkinlik Sorumlusunda bulunan Etkinlik Bilgi Formunu
doldurmaları önerilir.
-18 yaşından küçük olanlar Anne ve Babalarının İZNİ ve etkinlik sorumlusunun onayı olmadan etkinliğe katılamazlar.
TUR SIRASINDA:
-Katılımcılar etkinlik sırasında Liderin önünde ya da artçının arkasında olmamalıdır.
-Yolun sağ tarafında yol alınız. Önünüzdeki arkadaşınızı geçmek zorunda kalırsanız, sollama sırasında geçiş yaptığınız
arkadaşınızı, duyulabilir bir sesle "soldayım" diye ya da zilinizle uyarınız.
-Hareket halindeyken diğer arkadaşlarınızdan gelecek sesli uyarılara (Araç vb.) dikkat ediniz ve siz de arkadaşlarınızı
yüksek sesle uyarınız.
-Herhangi bir nedenden dolayı durmanız durumunda, öncelikle DURUYORUM diye yüksek sesle ekibi uyarınız
güvenliğiniz için bisikletinizi, yolun en sağ tarafına (yolun dışına) almayı ve diğer ekip arkadaşlarınızı bu konuda
uyarmaya unutmayınız.
Liderin ve artçının sözlü uyarıları sizin can güvenliğiniz içindir, uyunuz.
Etkinliklerde kullandığımız rotalar zaman zaman tren yolları ile (hemzemin geçitler) kesişmektedir. Lütfen bu noktalardan
geçerken kontrollü geçiniz, gerek varsa önünüzdeki ve arkanızdaki arkadaşlarınızı da bu konuda uyarmayı unutmayınız.
VelESBİD tarafından düzenlenen Karayolları ve doğadaki her türlü sportif etkinliklerin yapısından doğan, görülen ya da
görünmeyen tehlikeler/riskler hakkında sağlıklı ve ayrıntılı şekilde bilgi SAHİBİ OLDUĞUMU ve deneyim sahibi
olduğumu bu belge ile beyan ve kabul ederim.
VelESBİD ’in düzenleyeceği etkinlikler için gerekli koşullara, sağlık, BEDENSEL VE RUSAL YAPI açısından uygun
olduğumu beyan ederim. Bunun yanı sıra Bisiklet parkurunda ve/veya ETKİNLİK sırasında her türlü doğa ve iklim
şartlarında meydana gelebilecek ve hayati tehlike yaratabilecek yaralanmalar dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak
üzere, acil ya da daha sonra tedavi gerektirebilecek yaralanmaların ortaya çıkması tehlikesini barındırdığını kabul ederim.
Böyle bir durumda Etkinlik sırasında etkinlik bölgesi yakınında HERHANGİ BİR SAĞLIK KURUM VEYA
KURULUŞUNUN BULUNMAMA, BULUNULAN YER İTİBARI İLE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNE
ULAŞILAMAMA VE AMBULANS ya da DİĞER KURTARICI ARAÇLARA ULAŞILAMAMA VE/VEYA BU
KABİL ARAÇLARIN BULUNULAN YERE ULAŞAMAMA İHTİMALİNE rağmen, etkinliğe katılmayı kabul ederim.
Ayrıca etkinlik sırasında gerekli görülen acil durumlarda, zaman veya mesafe ya da her ikisi yönünden uzak herhangi bir
tam donanımlı tedavi merkezinde müdahalelerin yürütülebileceğini de kabul ederim.
Düzenlenecek etkinliklerin sorumluları ve yürütücüleri olan; VelESBİD adına MUAF TARAFLAR söz konusu
etkinliklere katılmam sonucu ya da Muaf Tarafların etken veya edilgen TAKSİRİ sonucunda şahsımın, başına gelebilecek
herhangi bir yaralanma, ölüm veya diğer hasardan dolayı hiçbir şekilde yükümlü veya sorumlu tutulamayacağını
Etkinliklere katılmam nedeniyle ve devam ettiğim süre içerisinde başıma gelebilecek öngörülebilir veya beklenmedik
OLASI her tür hasar, ölüm, yaralanma veya zarardan doğacak tüm risklere ait sorumluluğu üzerime aldığımı ve bunları
dikkate alarak etkinliğe katıldığımı KABUL ve beyan ederim.
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Ayrıca, VelESBİD ve Muaf Tarafları; şahsım, ailem, vâris veya haleflerimin, Bisiklet Etkinlikleri’ ne katılımımdan
doğan her tür hak iddiası veya TAZMİNAT davasından, etkinlik sırasında veya daha sonra doğabilecek hak iddiaları da
dâhil olmak üzere, muaf tutacağımı ŞİMDİDEN KABUL ve beyan ederim.
Ayrıca, Karayolları ve doğadaki sportif etkinliklerin fiziksel olarak da belirli güç ve mukavemet seviyesi gerektirdiğini,
bu etkinlik organizasyonu sırasında kendimi yorabileceğimi ve kalp krizi, çeşitli travmalar, felç, panik, hiperventilasyon,
solunum yetersizliği, boğulma veya söz konusu etkinliğe ilişkin diğer tehlikelerin etkinlik sırasında söz konusu
olabileceğini veya etkinlik sonrasında ortaya çıkabileceğini açıkça kabul eder; BUNDAN DOLAYI MUAF TARAFLARI
sorumlu tutmayacağımı da beyan ve kabul ederim.
Bunların yanı sıra, yeterli bir doğa sporcusu olduğumu ve söz konusu etkinlik için gerekli deneyim, bilgi, donanım, beceri
ve diğer yeterlilikleri sağladığımı; etkinlik kuralları hakkında bilgi sahibi olduğumu da beyan ederim.
Karayolları ve doğadaki aktivitelerin belli riskler içerdiğini biliyorum. Karayolları ve doğada bu tür faaliyetlerin BENİ bir
dizi risklere sokabileceğinin de farkındayım. Etkinliğin yapılacağı bölgeye veya etkinlik alanına ulaşabilmek için araçlı ya
da araçsız karayolu ulaştırmasının potansiyel tehlikelerinin de bilincindeyim.
Bu etkinliklere katılırken ETKİNLİK DENEYİM, TECRÜBE VE EĞİTİM GİBİ gerekli tüm bilgileri ALDIĞIMI bu
bağlamda olası tehlikelerin, RİSKLERİN neler olduğunu bildiğimi onaylıyorum. Meydana GELEBİLECEK Zararlar
YÖNÜNDEN Sigorta İşlemlerini Bizzat YAPTIRABİLECEĞİMİ, SİGORTA İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAMAM
HALİNDE VelESBİD VE MUAF TARAFLARIN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDERİM.
Gerek dernek toplantılarında yapılan, gerek etkinlik sorumlusunun ve etkinlik esnasında Etkinlik Lideri ve Artçısının
etkinlik öncesinde ve sırasında yapmış olduğu uyarılara sadık kalarak Etkinlik sırasında belirlenen sınırlar içinde kalmam
gerektiğini, bütün uyarı ve önceden bildirilen kurallara uymam gerektiğini biliyorum.
VelESBİD yetkililerinin belirlediği her türlü kuralı ihlal ettiğim takdirde bunun sorumluluğunun yalnızca kendime ait
olduğunu KABUL EDERİM. Bisiklet Etkinlikleri’ ne katıldığımda, etkinlik dışında gelişebilecek, önceden fark edilen ya
da fark edilemeyen tüm riskleri de (kara/hava taşıtıyla yolculuklar dahil) göze alıyorum. Bunun yanı sıra bölgedeki
vahşi hayvan tehlikesi konusunda gerekli bilgilendirmeyi aldım, başıma gelecek olan olası kazalardan, haritada
gösterilmemiş olabileceği ihtimaline karşı kayalık, bataklık, uçurum, su akıntısı gibi arazi koşullarının
olabileceğine ilişkin bilgilendirmeyi de aldığım için bu tehlikelerden ve benzeri vahşi doğanın içerdiği bütün
tehlikelerden haberdarım ve bu olası tehlikeler sonucunda meydana gelen olaylar sonucu ortaya çıkan
sonuçlardan VelESBİD ile MUAF TARAFLARI sorumlu tutmayacağımı da beyan ve kabul ederim. Ayrıca, VelESBİD
ve Muaf Tarafları; şahsım, ailem, vâris veya haleflerimin TALEPLERİ YÖNÜNDEN Bisiklet Etkinlikleri’ ne
katılımımdan doğan, Bisiklet Etkinlikleri sırasında veya daha sonra doğabilecek hak iddiaları da dâhil olmak üzere, muaf
tutacağımı beyan ederim.
Tüm bu koşullar altında hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, kendi hür irademle ve şuurlu olarak
VelESBİD ‘in düzenleyeceği etkinliklere katılmak istiyorum.
Bu Belgeyle, VelESBİD ve MUAF TARAFLARI meydana gelebilecek herhangi bir şahsi yaralanmadan, özel ya da
kamu mülküne zarardan veya kaza sonucu ölümden doğabilecek her tür yükümlülük ve sorumluluktan muaf
tutacağımı beyan ederim.
İşbu belgeyi baştan sona kadar okuyarak kendi serbest irademle kabul ve imzaladığımı beyan ederim.

Tarih: ........... / ............ / 20.....
Katılacağım Tüm Bisiklet Etkinlikleri için;

İmza :

Adı Soyadı: ......................................................................................
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