
VELİ İZİN BELGESİ 

SPORCUNUN 

TC Kimlik No  

Adı ve Soyadı          

Baba & Anne Adı                  

Doğum Yeri / Tarihi   

Sınıf / Okul No   

Telefon  

Okulu  

E-Mail Adresi  

Tebligat Adresi  

 

 

                                                                 Sporcunun Velisi (Vasisi) 

Adı Soyadı  TC Kimlik No  

İzin belgesini imzalayan sporcunun velisi olarak oğlumun/kızımın; 

1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu, 

2. Yukarıda ismi yazılı sporcunun velisi olarak oğlumun/kızımın eğitim almasına, şartlar dâhilinde spor etkinliklerine 

katılmasına, yurt içi ve dışında yarışmalara katılmasına, spor eğitim merkezlerinde düzenlenen diğer bilimsel eğitim 

ve sosyal etkinliklere katılmasına, belirlenen sporcu kriterlerine uyumsuzluğunun tespiti halinde hiçbir hak talep 

etmeden eğitim merkezinden ayrılacağını kabul ve taahhüt ediyorum, 

3. Spor faaliyetlerine katılımı ile yaşanabilecek yaralanma riskini anlıyorum. Bu tür yaralanmalar dahil boyun, omurga 

ve iç organ yaralanmaları olabilir,  karşılaşabileceği kaza, hastalık vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine 

yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını anlıyorum ve sporda mevcut olan tüm riskleri kabul ve taahhüt 

ediyorum, 

4. Çocuğumun belirtilen çalışmalara katılmasında sağlık açısından bir engel olmadığını onaylıyorum. 

ÇOCUĞUNUZUN BİR DOKTOR TARAFINDAN MUAYENE EDİLMESİNİ ÖNEMLE TAVSİYE 

EDİYORUZ. 

5. Oğlumun/kızımın bu etkinliğe katılımından ötürü oluşabilecek durumlardan dolayı herhangi bir tazminat talebi, hak 

iddiası bulunmayacağımı veya dava açmayacağımı, Organizasyonda yetkili ve/veya çalışanları bu durumdan 

sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum, 

6. Oğlumun/kızımın yapılacak olan etkinliklerde, görevlilerin vereceği resmi çerçeve içerisindeki talimatlara 

uyacağını, etkinlikler esnasında oluşturulan çıktıların, fotoğrafların proje kapsamında oluşturulacak görsellerde 

kullanılmasında sakınca olmadığını kabul ve taahhüt ediyorum, 

7. İlgili branş talimatlarının bütün hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, 

8. İlgili branş talimatlarının taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz yerine getireceğini,  

9. İlgili branş talimatlarına uyacağını ve bu formun onayından sonra yürürlüğe girecek talimatlarda yapılacak her tür 

değişikliklerin dahi hakkında tatbikini kabul ettiğini,  

10. İlgili branş müsabakalarında dopinge karşı verdiği mücadele ile ilgili kural ve kanunlardan haberdar olduğunu ve 

kuralların gerektirdiği şekilde davranacağını, 

11. Yapılan etkinliklerin tanıtımı için resmi internet siteleri, basılı, görsel ve sosyal medya platformlarında istatistik ve 

benzeri performans bilgileri ile fotoğraf, isim ve soy isminin yer almasında herhangi bir sakınca bulunmadığı 

hususunu,   

beyan ve taahhüt ettiği konusunda bilgim mevcuttur. 

Velisi (Vasisi) bulunduğum yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı oğlumun/kızımın etkinliklere katılmasına;  

lisans alarak müsabakalarda oynamasına yapılan işlemin bilgim dahilinde olduğunu ve adına lisans çıkarmasına izin 

verdiğim oğlumun/kızımın gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.      

     

 

Saygılarımla,                                                                                                                                (Adı Soyadı ve İmza) 

İyi İnsan, İyi Vatandaş, İyi Sporcu 


