Yukarıda kişisel bilgilerini girmiş olan ben, kendi adıma, varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim
adına yukarıda katılacağımı belirttiğim etkinlik öncesinde ve sonrasında aktiviteler esnasında başıma gelebilecek
herhangi bir ölüm, sakatlık ve hasar durumlarında, organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, sponsorların,
organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu etkinliğe
katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin olmadığını, bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu ve ayrıca
şahsıma ait yukarıda katılacağımı belirttiğim etkinlikte çekilmiş her türlü fotoğraf, film ve kaydın, reklam dahil
tümünün yasal amaçlı kullanımlarına ve bu formla verdiğim iletişim bilgil erimin, bilgilendirme içeriklerinin
paylaşımı, avantajlar sunulması, satış, pazarlama vb. amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla;
saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlarla paylaşılmasına ve aksini belirtmediğim sürece SMS, inter net,
mektup, telefon vb. kanallardan bana erişilmesine izin veriyorum.
Bu form ile, işbu etkinliğin resmi internet sayfasında belirtilen tüm kural ve bilgilendirmeleri okuyup anladığımı
kabul ediyorum.

• İBB RUN TOFD SERİSİ, 6 BAĞIMSIZ ETAPTAN OLUŞAN AMATÖR VE MÜSABIK SPORCULARIN
KATILACAĞI BİR EĞLENCELİ KOŞU SERİSİDİR.
•Kuralları okudum anladım.
•Kuralları kabul ettim
•Kayıt bilgilerimi kontrol ettim hata yoktur.
• 18 yaş üstünde olduğumu onaylıyorum/18 yaş altında olduğum için Aile İzin Formu’nu doldurtup etkinlik
yöneticilerine ileteceğim, iletmezsem yarışa giremeyeceğimi biliyorum.
• Katılım ücretini ödedim ve herhangi bir nedenle yarışa katılamazsam iade edilmeyeceğini biliyor ve kabul
ediyorum
•Koşuya katılabilmek için en altta bulunan sağlık kutucuğunu işaretledim ve koşmamda herhangi bir sağlık
sorunum olmadığını beyaz ediyorum ayrıca son 3 ay içinde koşmamda ve spor yapmamda engel yoktur ibareli
sağlık raporumuda aldım.
• Yarış kiti içinden çıkacak göğüs numarasını ve çipi yarış boyunca üstümde taşıyacağımı taşımadığım
durumlarda diskalifiye olacağımı biliyorum.
•Yarış süresince kendi güvenliğimden sorumlu olacağım.
•Vermiş olduğum iletişim adreslerime İBB RUN TOFD koşuları ile ilgili ve etkinliği düzenleyen kurumun diğer
spor etkinlikleri ile ilgili Sms, Mail ve gerekli görülürse telefon araması yapılacağını biliyor ve onaylıyorum.

TALİMATLARDA YER ALMAYAN HÜKÜMLERDE, ANLAŞMAZLIKLARDA VE TÜM
HUSUSLARDA KARAR VERME YETKİSİ ORGANİZAYON KOMİTESİNDEDİR.
İŞ BU SÖZLEŞME İLE KATILIMCI TÜM KURAL VE TALİMATLARI OKUYUP, ANLAYIP
KABUL ETMİŞ OLUR.

