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T A A H H Ü T N A M E 

 

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer 

insanların ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin 

ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilen Covid-19 küresel salgının yayılma hızının düşmesi, 

etkilerinin azalması ile birlikte normalleşme sürecinde, Badminton Olimpiyatlara Hazırlık Merkezimizde; 

a) Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik, hastalığım 
ve bağışıklık sistemi zafiyetimin olmadığını, 

b) Türkiye Badminton Federasyonu yetkililerinin tüm tedbirleri aldığını, 

c)Tesiste tuvalet ve lavaboları kendi istek ve irademle kullandığımı, 

c) Türkiye Badminton Federasyonunca ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü duruma 
ilişkin alınan tedbirlere harfiyen riayet edeceğimi ve kişisel olarak da zorunlu tedbirleri alacağıma, 

d) Türkiye Badminton Federasyonunca belirtilen kurallara uymamamdan veya sair şartlardan 
dolayı tesiste bulunduğum süre içerisinde kendime olası bir korona virüs bulaşması vakasından dolayı 
olabilecek tüm zararlardan kendimin sorumlu olduğunu, 

e) Türkiye Badminton Federasyonu’nun kişisel verilerimi, veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplayacağını ve kullanacağını ve 
karşılığında herhangi bir ad ve nam altında maddi, manevi hak ve talepte bulunmayacağımı kabul ediyorum. 

f) Covid-19 testi pozitif çıkan sporcu ve antrenörlerin filyasyon ekibi tarafından verilecek 
karantina kararında, beyan esas olduğundan bu durumun federasyonun sorumluluğunda olmadığını kabul 

ediyorum. 

g) Tesisimizde konaklamalar odalarda iki veya üç kişi şeklinde olacaktır. 

h) Sokağa çıkma kısıtlaması saat: 22.00 da başlayacağı için en geç saat: 21.30 da tesiste 

olunmasının zorunlu olduğunu, 
 

 Yukarıda arz ve izah edilen, neden ve gerekçeler ile Türkiye Badminton Federasyonuna herhangi 
bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun 
Federasyona karşı hiçbir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve Federasyonun söz konusu tesiste kalmamdan ve bu 

virüs ile hastalanmamdan dolayı doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul beyan ve taahhüt 
ederim. 

 

ÖNEMLİ NOT: Covid-19 tedbirleri kapsamında federasyonumuzca alınan kurallara 

uyulmadığı takdirde, gerekli işlemler yapılacaktır. 

 

 

ADI SOYADI: 

İmza 

Tarih: 
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