TANSEL URCAN BASKETBOL AKADEMİ
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KAYIT TARİHİ :

/
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TC Kimlik No.

Cinsiyeti

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Boyu

Kan Grubu

Kilosu

Özel Sağlık Sigortası

Var

Yok

Kız

Erkek

Cep Telefonu

Sigorta Şirketi

Ev Telefonu

Sigorta No

Kullandığı İlaçlar

Ev Adresi

Anne Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Anne Mesleği

İş Adresi

İş Telefonu
Cep Telefonu

Baba Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Baba Mesleği

İş Adresi

İş Telefonu
Cep Telefonu

Acil durumlarda aileye ulaşılamaması durumunda ulaşılacak kişi
Yakınlık derecesi ve telefonu
Aile doktorunun adı ve telefonu

KAMP ULAŞIMI
Kampa kafile ile gelecek.

Kamptan kafile ile dönecek.

Kampa İzmir'den katılacak.

Kamptan İzmir'den ayrılacak.

Size Hangi Telefondan Ulaşmamızı Tercih Edersiniz?

Ev

Anne İş

Anne Cep

Baba İş

Baba Cep

TANSEL URCAN BASKETBOL AKADEMİ
Genel Kayıt Sözleşmesi ve Veli Muvafakatnamesi
Velisi bulunduğumuz ve Tansel Urcan Basketbol Akademi’nin (T.U.B.A.) düzenlediği 22.01.2018 –
26.01.2018 tarihleri arasında İzmir - Özdere 2018 Kış Basketbol Kampına kaydını yaptırdığımız
……/……/………… doğum tarihli ……………………………………………………………… ‘nın kamp süresi boyunca
T.U.B.A. kamp kurallarına uyacağını, kamp kurallarına aykırı hareketlerden dolayı T.U.B.A. tarafından
verilecek disiplin cezalarını kabul ettiğimizi, çocuğumuz tarafından T.U.B.A. yönetimine teslim edilmeyen
değerli eşya ve beraberindeki paranın kaybolması halinde T.U.B.A. yönetimini ve görevli antrenörleri
sorumlu tutmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
T.U.B.A. yönetimi, kamp süresince sporcuların ve T.U.B.A. faaliyetlerinin görüntülenmesi ve tanıtım
amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar. Veliler olarak bizler çocuğumuzun kamp ve turnuva görüntülerinin
T.U.B.A. ile ilgili yazılı ve görsel basında, sosyal medyada ve tanıtım araçlarında bedelsiz olarak
kullanılmasına muvafakat ederiz.
Çocuğumuza kamp süresince herhangi bir acil müdahale yapılması gereken hallerde anne, baba ya da
vasisi tıbbi koruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için Tansel Urcan Basketbol Akademi
yönetimini ve antrenörlerini bizlerden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılarız.
Çocuğumuza yapılacak tıbbi müdahale sonunda meydana gelecek mali yükümlülüğün özel sağlık
sigortamız ya da kendi imkanlarımız ile karşılanacağını, bununla ilgili olarak T.U.B.A. yönetimi ve görevli
antrenörlerden herhangi bir maddi talepte bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.
Beyanlarımız tahtında çocuğumuz spor ve kamp yapmaya elverişli olduğundan ve tarafımızca da bu
durum teşvik ve teyit edilmiş bulunduğundan Tansel Urcan Basketbol Akademi’nin düzenlediği İzmir
Özdere 2018 Basketbol Kış Kampı esnasında meydana gelebilecek (trafik kazaları dahil) sakatlık, hastalık,
yaralanma ve bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek geçici ve sürekli maluliyet ve/veya vefat gibi (ve
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelebilecek her türlü olumsuz durumda Tansel Urcan
Basketbol Akademi’yi ve görevli antrenörleri sorumlu tutmayacağımızı peşinen ve gayrı kabili rucu
surette kabul, taahhüt ve beyan ederiz.
Kamp ücretini ya da herhangi taksitini ödedikten sonra herhangi sebepten (hastalık, sakatlık, v.b.) dolayı
kamptan vazgeçmemiz halinde 31.Aralık.2017’ya kadar yapacağımız iptallerde ödediğimiz ücretin
%75’inin kesilerek kalan tutarın 30 gün içerisinde tarafımıza iade edilmesini, 31.Aralık.2017’dan sonra
yapacağımız iptallerde ise ödediğimiz ücretin iadesini talep etmeyeceğimizi taahhüt ve kabul ederiz.
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