2. KADEME TEMEL ANTRENÖR KURSU
TAAHHÜTNAME
Kursun Yeri : İzmir

Kurs Tarihi : 01 – 07 Temmuz 2022
1. 01 – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçekleşecek 2.Kademe Temel Antrenör
Kursu’na katılımcı olarak yer almam sebebiyle Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) mevzuatında
yer alan ilgili hükümlere uymayı kabul ediyorum.
2. TAF’nin kişisel verilerimi, veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplayabileceğini, yasal sınırlar içinde üçüncü kişilere
aktarabileceğini, kullanabileceğini, tüm bu iş ve işlemler karşılığında herhangi bir ad ve nam
altında maddi, manevi hak ve talepte bulunmayacağımı, konuyla ilgili olarak 6698 Sayılı
Kanuna kapsamında bilgilendirilmiş olduğumu kabul ediyorum.
3. Kursun gerçekleştiği tarihlerde DSÖ ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19
(KORONAVİRÜS) belirtilerinden ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme,
boğaz ağrısı, kas eklem ağrısı, koku alamama vb. belirtileri göstermediğimi,
4. Kursa geldiğim tarihe kadar olan son 14 günlük zaman diliminde COVID-19
(KORONAVİRÜS) teşhisi konmuş veya belirtileri bulunan kişilerle temas halinde
bulunmadığımı,
5. Kursun yapıldığı saha içerisinde, sektörlerde, kurs esnasında ve Sahanın diğer alanlarında
kişilerle sosyal mesafe kurallarına uyacağımı,
6. Kurs öncesinde, esnasında ve sonrasında COVID-19 (KORONAVİRÜS) belirtileri göstermem
halinde Kurs Yöneticisine haber vereceğimi, ateş ölçüm kontrol noktalarında, ateşimin
ölçülmesine izin vereceğimi, kurs öncesi ve kurs sırasında sağlığımdan şüphelenilmesi
durumunda derhal bir sağlık kurumuna yönlendirilmeye karşı çıkmayacağımı,
7. Atletizm Federasyonunun Antrenör Kursu ile ilgili belirlediği tüm tedbir ve kurallara
uyacağımı,
8. Kurs alanı içerisinde ve Sahanın diğer bölümlerinde Saha yönetimi ve kurs yöneticisi tarafından
belirlenen alanlar dışına çıkmayacağımı, görevli kişilerin yapacağı yönlendirmelere uyacağımı,
9. Kursun bitiş tarihinden itibaren 14 günlük zaman diliminde Covid-19 (Koronavirüs) belirtileri
göstermem ve Covid-19 (Koronavirüs) testimin pozitif çıkması halinde Kurs Yöneticisine
haber vereceğimi, sonrasında yapılacak olan filyasyon ve benzeri tüm çalışmalara yardımcı
olacağımı,
10. Kurs boyunca COVID-19 (KORONAVİRÜS) taşımam ve bunun farkında olmamam
ihtimallerinde gerek diğer katılımcılar gerekse üçüncü kişilere hastalık bulaştırmam ve/veya bu
sebepten zararlarının doğmasına neden olmam halinde, hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen
yalnızca tarafıma ait olduğunu,
Yukarıda yazılı uygulamaların tamamını yerine getireceğimi kabul, beyan ve taahüt ederim.
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