TAAHHÜTNAME

Bu taahhütname, bir otomobil sporu türü olan ve uluslar arası adı “Drift veya Drifting” olarak anılan sporun, ülkemizde faaliyetleri ilgili
bakanlık, müdürlük ve federasyonu ile denetim ve kontrol altında tutulan kulübümüz tarafından gerçekleştirilen sporu ve sporcuyu geliştirmeye
yönelik etkinliklerde bireylerin karşı karşıya olduğu riskleri, uymaları gereken kuralları ve almaları gereken sorumlulukları açıklar.
Tanımlar
Etkinlik
Federasyon
Organizatör
Görevli

: Drift ile ilgili; Eğitim, Antrenman, Tanıtım & Lansman, Yarışma
: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
: Drift Otomobil Sporları Kulübü
: Organizatör ve federasyon tarafından atanan, etkinliğin sevk ve idaresinden sorumlu kişiler.

Ben; Otomobil sporu ile ilgili etkinliklerin, kişinin fiziksel sınırlarını zorlayan bir aktivite olduğunu, mal kaybı, ciddi yaralanma ve hatta
ölüm riskinin olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum. Etkinliğe katılmamın getirdiği tüm riskleri bilerek ve anlayarak kabul ediyorum. Görevli
talimatlarına uyacağımı, uymamamdan dolayı oluşacak tüm hasar ve kazalardan sorumlu olduğumu kabul ederim. Etkinlik öncesinde,
esnasında ve sonrasında aşağıda yazılı olan veya sonradan açıklanan kurallar dışında davranmanın yasak olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.
Aşağıda açıklanan kurallara uymadığımda etkinliklerden süresiz olarak men edileceğimi ve ödediğim ücreti geri talep etmeyeceğimi kabul
ediyorum. İçlerinde şahsımın da dahil olduğu; Etkinlik öncesinde, esnasında ve sonrasında çekilen tüm ses, fotoğraf, video ve benzeri kayıtların,
yayımlanması veya yayımın engellenmesi ile ilgili tüm kararlar ve hakların organizatör kulübe ait olduğunu kabul ediyorum. Etkinlik alanında
ambulans ve yangın söndürücü dışında bir hizmetin bulunmadığını biliyorum. Etkinliğe katılmış olmam; Bu belgeyi okuyup, anlayıp, kabul
ettiğimin göstergesidir.
Ben, kendi adıma ve varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına; Organizatör kulübün düzenlediği etkinlik esnasında
başıma gelebilecek herhangi bir sakatlık, ölüm, kayıp veya kalıcı hasar durumunda organizatörlerin, etkinlik alanında görevli kişilerin,
sponsorların, kulüp temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını ve haklarında hiçbir dava açılamayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait
olduğunu, tüm haklarımdan feragat ettiğimi anlayıp kabul ettiğimi, kabul ve beyan ederim.
















Etkinlik kuralları;
Sürücüler etkinlik alanında herkese karşı sportmen ve centilmence davranmak zorundadır.
Sürücüler etkinlik boyunca kendilerinin ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmak zorundadır.
Sürücü; Kendisine, aracına, ekipmanına, diğer araçlara, etkinlik alanına, kamu malına ve üçüncü şahıslara vereceği her türlü hasar ve
zararlar ile bunlardan doğacak olumsuz sonuçlardan tümüyle kendisi sorumludur.
Sürücüler kendi davranışlarından olduğu kadar, takım üye ve teknisyenlerinin davranışlarından da sorumludur.
Sürücüler, mekanikerler ve taraftarlarının; Etkinlik bölgesinde ve çevresinde, diğer şahıslara karşı tehlike arz edecek şekilde araçlarını
kullanmaları, taşkınlık yapmaları yasaktır.
Sürücüler, mekanikerler ve taraftarlarının etkinlik bölgesinde ve çevresinde, zihinsel ve fiziksel yetenekleri etkileyecek, sportif anlayışla
bağdaşmayan ve motor sporlarının güvenliğini tehlikeye sokacak, alkollü içecek, uyuşturucu ve buna benzer maddeleri bulundurmaları
ve kullanmaları yasaktır.
Alkol ve keyif verici maddeler kullanıldıktan sonra araçlara binilmesi yasaktır.
Etkinlik esnasında, sürücünün yaşayacağı bir olumsuzluk anında gerekli müdahale organizatörün pist ekibi tarafından yapılacaktır.
Sürücü mekanikerlerinin ve taraftarlarının piste direkt olarak girmesi yasaktır.
Pist alanında acil durum olmadığı müddetçe araçtan inmek tehlikeli ve yasaktır.
Sürücülerin ve sağ koltuk deneyimi yaşayanların kask ve emniyet kemeri takması zorunludur.
Sürücülerin uygun olmayan kıyafetlerle (şort, terlik, v.s.) araca binmesi yasaktır.
Sürücülerin, mekanikerin ve taraftarlarının çevreyi kirletmesi yasaktır.
Etkinlik esnasında tecrübe edilen sürüş becerisinin, trafiğe açık alanlarda diğer şahısların can ve mal güvenliği ile trafiği tehlikeye
atacak şekilde kullanılması ve bununla ilgili ses, video, fotoğraf ve benzerinin her türlü ortamda yayımlanması, paylaşılması yasaktır.
Etkinliğe atanmış görevlilerden jürinin, yarışan iki sürücü hakkında yaptıkları değerlendirme sonucu kazanan ve kaybedeni ilan eden
kararları yetkili organ olarak kesin ve nihaidir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

İş bu sorumluluk ve taahhütname belgesinin organizatör kulüp tarafından düzenlenecek olan tüm etkinlik ve organizasyonlarda geçerli
olduğunu, sürücü olarak herhangi bir etkinliğe katılmakla, gerek bu taahhütnameyi gerekse federasyon tarafından hazırlanan yarış yönetmeliği,
talimat ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası resmi kuralları okumuş ve anlamış olduğumu, ayrıca bunlara uymakla yükümlü olduğumu taahhüt
ettiğimi kabul ederim....../....../202
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