NBA BASKETBOL OKULU KAMPI BEYAZ GÖLGE- KAMPÇI SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme BEYAZ GÖLGE EĞİTİM SAĞLIK SPOR ORGANİZASYONLARI TANITIM ve TİCARET A.Ş. (BEYAZ GÖLGE) tarafından 27 OCAK
02 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında düzenlenecek “NBA BASKETBOL OKULU KAMPI” …………………..…………………….. (KAMPÇI) velisi
…………………………………arasında düzenlenmiştir.
1.

Kampçı, kamp idaresinin belirleyerek duyuracağı kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder. Kamp kurallarına,
düzene, ahlaka ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar yazılı olarak uyarılırlar ve tekrarı halinde kampla ilgileri
kesilir.
2. Kamp dâhilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamulleri ile her türlü yasal olmayan
malzeme kesinlikle bulundurulamaz.
3. Kamp idaresine makbuz karşılığı teslim edilmeyen değerli eşya ve kampçı beraberindeki paranın kaybolması nedeniyle
sorumluluk kabul edilmez.
4. Kampçı, kamp öncesinde spor yapmasına ve kampa katılmasına sağlık yönünden engel hali olmadığına ilişkin bir rapor alarak
kamptan en az bir hafta öncesine kadar kamp yönetimine sunacaktır. Aksi halde Beyaz Gölge hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
5. Kampçıya, herhangi bir acil tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde anne babası ya da vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar
gerekli her türlü müdahale için kamp yönetimini kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili
kılmışlardır.
6. Kampçının kamp dışına yapılacak günübirlik gezilerde kamp araçlarıyla seyahat etmesine ailesince izin verilmiştir.
7. Kamp idaresi, kampçının ve kamplar sırasındaki faaliyetlerin görüntülenmesi ve tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı
tutar. Veli, kampçının görüntülerinin kampla ilgili her türlü tanıtım aracında bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat eder.
8. Kabul edilebilir ve önemli sebepler haricindeki (sağlık, 1. derece yakınının vefatı vb.) sebeplerle kampa devam edemeyen
kampçıya ücret iadesi yapılmaz. Önemli sebeplerle kampa devam edilmemesi halinde; sebep ilk hafta ortaya çıkarsa %40,
ikinci hafta ortaya çıkarsa %25 ücret iadesi 60 gün içerisinde yapılır.
9. MUVAFFAKATNAME:
Velisi bulunduğum ………………………………..isimli oğlumun/kızımın katılmasına muvafakatim bulunduğunu; işbu kamp süresince
kızımın/oğlumun üçüncü kişilere, kamuya verdikleri zararlar, sportif ya da kazalardan kaynaklanan yaralanmalar, sakatlık veya
vefat sebebiyle doğacak, hukuki ve cezai mesuliyet ile ilişkin doğabilecek her türlü sorumluluklardan velisi olarak sorumluluğumu
bilerek oğlumu/kızımı işbu organizasyona katılımına izin verdiğimi ikrar ve kabul ederim.
İşbu organizasyonda yukarıda sayılan tüm bu sorumluluklar ve hukuki ve cezai yükümlülüklerin kamp sponsorlarıyla ilgisinin
olmadığını ve ileride ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafta ve talepte kesinlikle organizasyon sponsorlarını, NBA Ligi, kurum,
takımlarını ve sponsorlarını muhatap olarak almayacağımızı gayrikabili rücu kabul ve beyan ederim.
Yukarıda 9 (dokuz) maddede yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul ettiğimizi, kampçının tüm kurallara uyacağını, aksi
takdirde Beyaz Gölge’nin kampçının sözleşmesinin gerekçeli olarak tek taraflı fesih edileceğini beyan ederiz.

Tarih:
Velinin
Adı:

Yer:

Soyadı:

Kampçının Adı

Öğrenciye yakınlık derecesi

İmza

Soyadı

18 yaşında ve/veya daha büyük olması
halinde imzası

Doğum tarihi

ACİL DURUMLAR İÇİN AİLEYE ULAŞILAMAMASI DURUMUNDA BAŞVURULACAK KİŞİLER:
Adı Soyadı Yakınlık derecesi İrtibat numaraları:

Aile doktorunun adı ve telefonu:

