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ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS YÜZME ŞAMPİYONALARI
KATILIM MUVAFAKATNAMESİ

Ben, aşağıda imzası bulunan ....................................................................................................................................................................... 

İşbu katılım muvafakatnamesinde yer alan tüm maddeleri kabul ederek ve hiç bir maddeyi dava konusu 
etmeyeceğimi taahhüt ederek, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına bireysel olarak kayıt 
yaptırıyor, aşağıda belirtilen katılım koşullarını kabul ve beyan ediyorum. 

1. KOŞULLAR 
1.1 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na 2022-2023 yılı geçerli vizesi bulunan Yüzme 

Lisansı ile ya da Şampiyona tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış olan Sağlık Raporu ile iştirak edilecek ve 
yarışma öncesi bu belgelerden bir tanesi Hakem Komitesine teslim edilecektir.  

1.2 Katılımcıların, Ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na 
katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu tutulmayacaktır. Organizatör’ün bu durumda katılımcıyı 
diskalifiye etme ve alana almama hakkı saklıdır.

1.3 Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama, kayıt ve iptal koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Böylesi durumlarda; katılımcılara, www.aquamasters.org sayfasından bilgi verilecektir.

1.4 Organizatör, www.aquamasters.org’da zamanında duyurulacak şekilde, şampiyona parkurlarında minimum ve 
maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar. Organizatör, belirlenen minimum katılımcı sayısının altında 
kalınması halinde Şampiyonaları iptal etme, erteleme seçimlik haklarından birini kullanabilecektir.

1.5 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları sadece Organizatörün takdiriyle gerçekleştirilecektir. 
Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir. 

2. KAYIT VE KATILIM
2.1 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına kaydolmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak 

için www.aquamasters.org adresine başvurulur. Kayıt belgesinde bulunan info@aquamasters.org e-posta adresi, 
gerekli güncellemelerin, uyarı ve bilgilendirmelerin yapılmasında kullanılacaktır.

2.2 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na katılma hakkı kişiseldir,  katılım hakları devredilemez.
2.3 Katılımcının, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları öncesi, herhangi bir anda, etkinlikten 

çekilmeye karar verilmesi halinde, mücbir sebep olsa dahi, ücret iade edilmeyecek ve etkinliğe giriş hakkı bir 
başkasına devredilemeyecektir. 

3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
3.1 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na katılım; www.aquamasters.org  adresinden, 

başvuru formu doldurularak, belirtilen kayıt ücretleri Organizatörün açıkladığı banka hesap no.suna ödeme yapılıp, 
dekontunun başvuru formuna eklenmesi ile kayıt tamamlanmış olacaktır. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve 
harçlar bulunmaktadır. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, 
parkuru veya yarış mesafelerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonaları’na katılınamaması durumunda, hiçbir sebeple katılım bedeli iade edilmez.

3.2 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na katılan katılımcının, katılım için yapmış olduğu 
yolculuk masrafları ve diğer masrafları her ne sebeple olursa olsun karşılanmayacaktır. Organizatörün yapabileceği 
değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir 
sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.

4. ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI
4.1 Organizatör Katılım Şartlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler  

               www.aquamasters.org ‘da yayınlanacaktır.
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4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın 
yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, 
sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın, şampiyonaları iptal etme, değiştirme, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonaları’nın tarihlerini, başlangıç saatlerini, parkurları ve mesafeleri gibi ayrıntılarını ve/veya Uluslararası 
Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na bağlantılı olarak sunulan imkânları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, 
halk ayaklanması, genel yas, doğal afet, epidemi veya pandemi, olağanüstü hal, grev tehdidi ya da grev durumu, 
ayaklanma, savaş, yerel veya merkezi yönetim kararı ile veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal 
edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.

4.3 Organizatör, tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu katılım şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan 
hallerde; Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nda, etkinlik öncesinde, sırası ve sonrasında ilgili 
faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Şampiyona’nın ve/
veya Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü 
veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici paylaşımlarda bulunması, başvuru formlarında yanlış bilgiler vermesi, 
centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, organizasyon tarafından dağıtılan t-shirt, sweat-shirt, bone, yüzme 
balonu vs. kullanmaması, başka bir etkinliğin yüzme bonesi ile yarışması, sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat 
bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranışlar nedeniyle diskalifiye 
etme, çıkarma ve Şampiyonalardan men etme  hakkını saklı tutar. Sıralamada ödül alan katılımcı ödülünü almak 
üzere  davet edildiğinde Aquamasters’ın dağıttığı sweatshirt, t-shirt ya da mensup olduğu kulüp forması ile kürsüye 
çıkacaktır. 

4.4 Katılımcı organizatörün yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegane takdir yetkisine 
haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler(rüzgar, ağır 
yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, 
yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, 
sel, kaçınılmaz can kaybı, Epidemi veya Pandemi, yarış güzergahı koşulları veya Organizatörün kontrolünün 
ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, 
Organizatörün, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları  iade etmeyeceğini kabul eder.

4.5 Organizatör etkinlik için zamanlama ölçüm hizmeti sağlayabilir. Katılımcının ölçüm ile alakalı herhangi bir 
soru, sorun, itirazları durumunda Organizatör katılımcıyı Ölçüm firması ile buluşturur. Organizatör sadece konunun 
takibinden sorumludur.  Aynı şekilde Katılımcının zamanlama ölçüm hizmetinin sağlanmadığı durumlarda ölçüm 
ile alakalı herhangi bir soru,sorun,itirazlarını Hakem Komitesine yöneltir. Organizatör sadece konunun takibinden 
sorumludur.

5. HAKLARIN VERİLMESİ
5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ses 

kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı 
ve biyografi malzemenizi organizasyona ait reklam, tanıtım, duyuru ya da haber amaçlı olarak bütün ortamlarda, 
sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır. 

5.2 Organizatör; Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel 
verileri, organizasyona ait reklam, tanıtım, duyuru ve haber amaçlı olarak radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri 
taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma 
ve/veya halka sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel verilerde tadilatlar yapma, aralar verme, 
kesimler yapma gibi tadilatlar yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan yayımlama 
hakkına sahip olacaktır. 

6. iLAVE HÜKÜMLER
6.1 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılım talepleri kabul edilmeyecektir. Çip cihazının kaybedilmesi halinde 

etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul 
etmez, katılım bedeli iade edilmez.

6.2 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na katılımıyla 
ilgili olarak, sağlıklı ve fiziksel kondisyonunun yeterli olduğunu kabul ederek katılım kararını verir. Organizatör, 
Katılımcının herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.

6.3 Şampiyona kapsamında parkur seçimleri ile ilgili tüm kararlar katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatörün 
sorumluluğunda değildir. Bir katılımcının; Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ile ilgili eylemleri 
yerine getirirken, kendini sakatlaması halinde, Organizatör sorumlu değildir. Organizatör; gerekli gördüğü hallerde, 
katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda katılımcıya uygulanabilecek tıbbi bakımla 
ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar, Organizatörün sorumluluğu dışında yer almaktadır ve katılımcı tarafından 
karşılanır.
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6.4 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve 
parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatörün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü 
bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.

6.5 Katılımcı, Organizatörün ve Yarış Personeli üyelerinin ve görevli Hakemlerin talimatlarına uymak zorundadır. 
Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcıların 
güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör, herhangi bir anda ilgili kişiyi Uluslararası Arena 
Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına katılımı yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; 
katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir.

6.6 Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası katılımında mesuliyet katılımcılara aittir. Organizatör, 
kazalar, çalınan kıyafet, spor malzemesi ya da başka araç gereçlerden mesul değildir. 

6.7 Sporcu kiti teslimatı sırasında, yarışma reglamanında yer alan malzemelerin tam ve eksiksiz olduğu ve 
sporcu tarafından kayıt formunda belirtilen beden ölçüsünde olduğuna dair kontrol sorumluluğu sporcuya aittir. 
Malzemeleri teslim aldığına dair imza attıktan sonra oluşan talepler kabul edilmeyecektir.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları süresince, maruz kalabileceğim maddi ve manevi zararlar 
ve kazalardan organizasyonu sorumlu tutmayacağımı, sağlık ekipleri ve organizasyon yetkilileri tarafından 
verilecek kararlara uyacağımı, pandemi döneminin bilincinde olarak yarışa katıldığımı, kişisel hijyen, sosyal mesafe 
kurallarına uyum ve maske takma konusunda bireysel olarak sorumlu olduğumu, doğabilecek olumsuz sonuçlardan 
organizasyonu sorumlu tutmayacağımı, çevreye saygılı olacağımı ve doğal ortamı tahrip etmeyeceğimi kabul ve 
beyan ederim. 

Sporcu Adı, Soyadı ________________________________________________

T.C. Kimlik_________________________Telefon________________________

E-Posta  _________________________________________________________

Tarih   ______/______/______          Sporcu İmzası___________________ 

REŞİT OLMAYAN YÜZÜCÜLER İÇİN AİLE ONAY BELGESİ
(18 YAŞ ALTI Sporcular velisi ile gelip aşağıdaki izin belgesini doldurmaları gerekir.)

Velisi bulunduğum kızım/oğlum_________________________________________’nın 
Uluslararası AquaMasters Yüzme Şampiyonaları kapsamında gerçekleştirilecek tüm 
açık su etkinliklerine katılmasına muvafakat ediyorum. Yukarıda yazılı olan beyan ve 
taahhütleri de aynen kabul ediyorum.
Velinin Adı, Soyadı (Kendi el yazısı ile)

Baba Adı, Soyadı: _________________________________________________
Tarih ______/______/______     İmza

Anne Adı, Soyadı: _________________________________________________
Tarih ______/______/______     İmza

Antrenör (varsa)
Adı, Soyadı: ______________________________________________________
Tarih ______/______/______     İmza


