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KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ ÜYE BİLGİ FORMU 

İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Derneği ve derneğe bağlı İzmir Kültürpark Tenis Kulübü İktisadi işletmesi ile 

Kulüp Üyesi arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemek, zorunlu Derbis kayıtlarını ve üyelerin bilgilerini 

güncellemek amacı ile işbu Üye Bilgi Formu imza altına alınmıştır. 

Sözleşme boyunca; İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Derneği ve derneğe bağlı İzmir Kültürpark Tenis Kulübü 

İktisadi İşletmesi birlikte “KULÜP“, Kulüp üyesi ise “ÜYE” olarak adlandırılacaktır. 

ÜYE ADI SOYADI – SİCİL 

NO 

 

TC NO  

DOĞUM TARİHİ  

CEP TELEFONU  

ELEKTRONİK POSTA 

ADRESİ 

 

İLETİŞİM ADRESİ  

ÖĞRENİM DURUMU  

MESLEĞİ  

GİRİŞ OTOMASYONU NO  

ÜYE DOLAP NO  

ÜYE YAKINI AD VE 

SOYADI 

 

ÜYE YAKINI CEP 

TELEFONU 
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1. ÜYE, KULÜBÜN tüzüğüne ve kulüp tarafından açıklanan kurallara uygun olarak davranacağını 

beyan eder.  

2. İş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ÜYEYE teslim edilen,  üye giriş kartının saklanmasından 

münhasıran ÜYE sorumludur. ÜYE, iş bu giriş kartını hiçbir şekilde 3. Kişiler veyahut kulüp üyesi olmayan 

kişiler ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, giriş kartını kaybetmesi durumunda 

KULÜBE ivedilikle haber verecek olup yeni giriş kartı ücret karşılığında ÜYEYE teslim edilecektir.  

3. ÜYE, yukarıda bildirmiş olduğu adresinin, kendisinin tebligat adresi olduğunu ve bu adresi 

değiştirmesi durumunda KULÜBE yazılı olarak bilgi vereceğini beyan etmektedir.  ÜYE, yukarıda bildirdiği 

cep telefonuna ve elektronik posta adresine; kulüp tarafından duyuru, bilgilendirme, genel kurul mesajları 

ve kulübü ilgilendiren diğer hususlarla ilgili olarak mesaj / elektronik posta gönderilmesini kabul eder.  

4. ÜYE, genel sağlık durumunun tenis oynamaya elverişli olduğunu beyan eder. ÜYE, KULÜP 

bünyesinde, acil bir sağlık müdahalesine ihtiyacı olması durumunda sağlık hizmetinin 112 vb acil sağlık 

hatları aracılığı ile sağlanacağını bildiğini kabul etmekle birlikte ÜYE bu şartlar altında spor yapmayı kabul 

ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. 

5. ÜYE, acil bir durumda, yukarıda bilgilerini paylaştığı yakını ile temas kurulmasını istediğini beyan 

etmiştir. 

6. ÜYE, genel sağlık koşulları için KULÜP tarafından konulan kurallara uygun olarak spor yapacağını 

ve ortak alanları belirlenen kurallara göre kullanacağını beyan ve taahhüt etmektedir. 

7. ÜYE, kort ve ortak alan kullanım kurallarının ve kulüp ile ilgili genel düzenlemeyi sağlayan 

kuralların KULÜP tarafından her zaman değiştirilebileceğini kabul ettiğini beyan etmektedir. 

8. ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yukarıda KULÜP ile paylaşmış olduğu 

bilgilerinin, sadece kulüp ile ilgili faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmesine onay vermekte olup bu bilgilerin 

KULÜP tarafından kullanılan otomasyon / yönetim sistemlerinde kullanılmasına onay vermektedir.  

9. ÜYE, KULÜP bünyesinde kullanılan online rezervasyon sisteminde kendi adının yer almasına 

muvafakat göstermektedir. ÜYE, kulüp içerisinde ve kortlarda kamera kayıt yapıldığını bildiğini beyan 

etmekle birlikte, kort kamera kayıtlarının, kulüp internet sitesinde / sosyal medya adreslerinde 

paylaşılabileceğini bilmekte ve bu duruma açık rıza gösterdiğini beyan etmektedir. 

 

İş bu form ……………………….. tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmış olup bu sözleşmenin bir nüshası 

ÜYE’ye teslim edilmiştir. 

 

ÜYE İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Derneği 
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İLETİŞİM BİLGİLERİNİN SPONSORLARLA PAYLAŞILMA İZNİ 
 

İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Derneği tarafından, Kulüp sponsorlarına reklam amaçlı bilgilendirme 

yapılabilmesi amacıyla, isim soy isim ve cep telefonu, e mail adresimin üyeliğimin devam ettiği müddetçe 

paylaşılmasına muvaffakatım vardır.  

 

Üye Adı Soyadı   

İmza   

Tarih  

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM İZNİ  
 

İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Derneği tarafından sosyal medya hesaplarında kendim ile ilgili fotoğraf, 

video vb paylaşılmasına üyeliğim devam ettiği müddetçe rıza gösteriyorum 

. 

Üye Adı Soyadı   

İmza   

Tarih  
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İZMİR KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ DERNEĞİNE 
 

 Türkiye Cumhuriyeti idari mercileri tarafından 01 Haziran 2020 olarak açıklanan normalleşme 

sürecine paralel olarak İzmir Kültürpark Tenis Kulübü’nün 03 Haziran 2020 tarihi itibari ile 

açıldığı konusunda bilgilendirilirdim.  

Bu tarihten itibaren, kulüp www.kptk.org adresinde ilan edilen “Kültürpark Tenis Kulübü Covid-

19 Normalleşme Yol Haritası”nı okuduğumu, anladığımı beyan ederim. 

İnternet sitesinde yayınlanan protokollere ve kulüp tarafından açıklanan kurallara uyacağımı kabul 

ve taahhüt ederim.  

Kulübünüz spor tesislerini kullandığım süreçte Kulübünüz ve T.C. Resmi Makamlarının yayınladığı 

genelge ve kullanım kurallarını, sağlık kontrollerini (vücut ısısı vb önlemler), uyarı ve kısıtlamaları, 

Kulübün kişiler ve tesis için uygulayacağı tedbirleri peşinen kabul ettiğimin yanı sıra, gerekli olan 

durumlarda bu verilerin kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları ile paylaşılmasına rıza 

gösterdiğimi beyan eder, tesisi kullanırken gerekli sağlık ve sosyal mesafe gibi pandemi kurallarını 

şahsen de uygulayacağımı, tüm bu beyan, kabul ve taahhütlerimin velisi olduğum sporcu adına da 

geçerli olduğunu ve kulübü geçmişte ve ileri tarihte sorumlu tutmayacağımı kesin veri geri 

dönülemez olarak kabul ve beyan ederim. 

 

Üye Adı Soyadı  

Varsa  

Velisi bulunduğu Sporcu 

 

İmza   

Tarih  

 


