DRAGON FESTİVALİ KATILIM FORMU
KURUM ADI :..................................................................................................... / KATILACAĞI FESTİVAL TARİHİ........................................
SORUMLU KİŞİ 1 ADI /SOYADI:.........................................................................../TEL.................................................................................
E-MAIL.............................................................................../ GSM..............................................................................................................
SORUMLU KİŞİ 2 ADI /SOYADI:.........................................................................../TEL.................................................................................
E-MAIL.............................................................................../ GSM..............................................................................................................
ADRES /………………………………………………………………………………………………………………………………………………./ KATILIMCI TAKIM SAYISI………….
FATURA ADRESİ/…….……………………………………………………………………………………..VD /……………………………….VERGİ NO /….……………………………
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Bu katılım formu ile organizatör ile yukarıda bilgileri belirtilen katılımcı güvence altına alınır.
İş bu katılım formunda;
HSB Grup Uluslararası Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.ni, kısa adı; HSB Grup’ ’organizatör’’ olarak
Dragon Festivali organizasyonu’ ’festival’’ olarak
Hizmet satın alacak olan şahıs, şirket, kurum ve bunların görevli bütün memurları ile ortakları’ ’katılımcı’’ olarak
Organizatör ile katılımcı arasındaki yazılı ve imzalı düzenlemeler’ ’katılım Formu’’ olarak,
Katılımcının katılım formunda adı geçen organizasyon ile ilgili alacağı hizmetler karşılığında yapacağı ödemeler’ ’katılım bedeli’’ olarak anılacaktır.
Taraflarca imzalanarak yürürlüğe girecek katılım formu, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ticari mukavele olarak kabul edilir.
Festivale kayıt prosedürü, katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkililerce imzalanması ile başlar, festivalde yer alacak takım sayısı kadar katılım
bedellerinin festival hesabına yatırdığı anda tamamlanır.
Festivale katılım bedeli, her bir takım için yedibintürklirası artı kdv (7000 TL+KDV) şeklindedir.
Katılım formunu dolduran ve katılım bedelini eksiksiz olarak festival hesabına yatıran takımların kayıtları kesinleşir ve katılımcılar ödedikleri bedel karşılığında;
En az oniki kişi (12), en fazla yirmi iki (22) (17 asil+5 yedek) kişiden oluşan dragon bot takımı / takımları ile festivale katılmaya,
Festival bünyesinde gerçekleşecek olan tüm aktivitelerden faydalanmaya hak kazanırlar.
Madde yedi (6)’de belirtilen hizmetlere ek olarak her bir takım için;
7a) Bir adet kurum logosunun bulunduğu flama bayrak,
7b) Festival kayıt formunu doldurup, ödemelerini tamamlayan kurumlara erken kayıt kampanyası dahilinde katıldıkları ay öncesi kadar ücretsiz antrenman hakkı,
7c) Yarışlarda ve antrenmanlarda kullanılacak can yeleği, kürek, tekne vb ekipmanlar,
7d) Yarışlarda ve antrenmanlarda organizatör tarafından görevlendirilecek bir (1) dümenci personel,
7e) Bir (1) adet, 3x3 (9 metrekare) standart ölçüde takım çadırı,
7f) Takım Çadırlarına markalama yapabilme hakkı (taraflarca mutabık kalınarak belirlenecektir)
7g) Her bir takım için, (altmış) 60 kişi davetli getirme hakkı tanınacaktır.
Takım içerisinde yarışacak sporcuların kürek, kano ve rafting sporlarından herhangi birinden aktif olarak lisanslarının bulunmaması gerekmektedir. Bulunması dahilinde
Organizatörün takımı diskalifiye etme hakkına sahiptir. Katılımcı ödediği katılım bedelinin iadesini talep edemez.
Antrenmanlar İstanbul içerisinde organizatörün belirttiği tesislerde yapılacaktır. Organizatörün belirttiği tesisler dışında izinsiz antrenman yapılması durumunda,
organizatör katılımcıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir ve katılımcı ödediği katılım bedelinin iadesini talep edemez.
Organizasyonun gerçekleşmesini engelleyecek nitelikte, terör, doğal afet, iç karışıklık ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı festivalin gerçekleştirilememesi halinde
organizatör, festivali aynı yıl içerisindeki ileri bir tarihe erteler, bu durumda katılımcının festivale katılım hakkı, ileri bir tarihte gerçekleşmek üzere saklı kalır. Katılımcı
ödediği katılım bedelinin iadesini talep edemez.
Organizasyon boyunca gerek antrenman merkezlerin de gerek ise festival alanlarında alkol tüketilmesi kesinlikle yasaktır. Organizatör alkol tüketimi sağlayan
kurumları diskalifiye etme hakkına sahiptir. Bu durumlara ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
Yukarıda belirtilen haller dışında katılımcı, en az otuz (30) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla katılımdan dönme hakkına sahiptir. Bu durumda,
organizatör tarafından, o tarihe kadar yapılan zorunlu harcamaları (İlgilinin payına düşen tanıtım amaçlı harcama, bayrak, markalama bedeli) karşılayacak miktar, ödenen
festival katılım bedelinden düşüldükten sonra kalan kısım katılımcıya geri ödenecektir.
Katılımcının kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle ilgili, belirtilen tarihten önce, yazılı bildirimde bulunmaksızın organizasyona katılmadığı hallerde, katılımcıya
festival katılım bedelinin iadesi söz konusu değildir.
İş bu katılım formu ile kurumlar ve çalışanları, festivale kendi irade ve sorumlulukları ile katıldıklarını, yarışmalarda yer alacak kişilerin sağlık yönünden katılımlarını
engelleyecek herhangi bir problemleri olmadığını, beyan ve taahhüt ederler.
Kurumlar ve çalışanları organizasyon kapsamında yer alan faaliyetler nedeni ile görüntülerinin televizyon, internet, gazete, dergi ve sair yazılı ve görsel mecralarda
kullanılmasına izin verdiğini, eser, görüntü, fotoğraf ve ses kaydının tüm kullanım ve mülkiyet haklarının organizatöre ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Organizatör, festival süresince su üzerindeki yarışma alanı, parkur genel güvenliğini sağlamayı ve katılımcıları festival süresince sigorta ettirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar ve organizatör, festival katılım koşullarına ve festival katılım formu yükümlülüklerine aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.
Uyuşmazlık hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.,
On sekiz maddeden oluşan bu katılım formu bir nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca yetkilendirilmiş kişiler tarafından imza altına alınmıştır.

Organizatör

Katılımcı

Festival: 29-30 Haziran İstanbul
Kurallar: Bu organizasyon TURKAF ’a (Türkiye Kano Federasyonu) bağlı bir organizasyon olduğundan söz konusu dragon bot yarışmaları, TURKAF kurallarına göre
yapılacaktır.

