FAALİYET DÜZENLEMEK İSTEYEN KULÜPLERCE
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONUNA VERİLMESİ GEREKEN
GENEL TAAHHÜTNAME
………………………………………… Kulübü olarak (bundan sonra Kulüp olarak anılacaktır)
aşağıda belirtilen hususlara uyacağımızı TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU'NA (bundan
sonra TBF olarak anılacaktır) kabul ve taahhüt ederiz.
1. Faaliyetlerimizi, TBF’nin, Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) ve spor ile
ilgili diğer mevzuatlarındaki hükümlere göre eksiksiz organize etmeyi, takvime giriş ücretini
ödemeyi, TBF’ce ilan edilen veya bildirilen talimat, genelge ve diğer duyurular ile bağlı olmayı,
değişiklik halinde derhal ilgili değişikliği uygulamayı,
2. Faaliyete katılanlara yarışma programında açıklanmış At bakımına katkı ödülünü
TBF Genel Talimatı'nda belirtilen usule uygun olarak dağıtmayı,
3. Düzenleyeceğimiz faaliyetin teknik şartlarını, faaliyetin organizasyonundan önce
TBF onayına sunmayı, ve programda öngördüğüm yarışma barem ve yüksekliklerin TBF
gerekli gördüğü taktirde değiştirilmesi konusunda TBF'nin tek taraflı yetkili olduğunu,
4. Yarışmalara il dışından gelecek olan Yarışma Görevlilerinin (hakem, parkur
tasarımcısı, veteriner, nalbant vs) gidiş geliş yol masrafları ve konaklamalarının
karşılanacağını,
5. Organizasyona katılacak olan atlara ahır teminini, yeterli adet engelleri ve güvenlik
kepçelerini, faaliyetin büyüklüğüne uygun yeteri kadar görevli personeli, sporcuların güvenlik
içinde atlarını çalıştırabilecekleri büyüklükte ısıtma sahasını, yarışma ve ısıtma sahasını
düzenleyecek tırmıklı traktörü, jeneratörü, ses düzenini ve elektronik kronometreyi ve bu
ekipmanların güvenliğini vedepolanmasını, gerekli görülürse güvenlikli ahır ve güvenliğini, at
ambulansı ve paravanı, atlar ve sporcular için kurallara uygun doping kontrol alanını
sağlamayı,
6. Federasyon web sitesinden canlı yayın olması halinde TBF TV kameraları için
teknik açıdan gerekli özenin gösterilmesini, TBF TV ekibinin onayladığı yayın için uygun
lokasyon ve çalışma alanı sağlamayı ve gerekli olduğu hallerde teknik ekipmanın gece
güvenlikte olacağı bir oda sağlamayı,
7. Faaliyet ile ilgili gereken emniyet tedbirlerinin alınacağını, ambulans ve sağlık
hizmetlerinin temin edileceğini, T.C. İç İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı Covid 19 pandemi
kurallarına uygun organizasyon düzenleneceğini,

8. Faaliyetin haklı nedenler ile yapılamayacağı durumda, en kısa sürede TBF’yi
bilgilendirmeyi, haklı nedenin olmaması durumunda takvimden çıkış ücretini ödemeyi,
9. Düzenlenen faaliyetlerde TBF Sponsorları, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto
bayrak veya görsellerini faaliyet alanında görünür bir yerde kullanmayı, yöneticilerinin
izleyici olarak ziyaretleri halinde protokol tribünü sağlamayı,
10. Düzenlenmesi talep edilen faaliyetin Federasyonun Resmi Faaliyeti (Türkiye
Şampiyonası, Unvan Yarışmaları vb.) olması halinde TBF gerekli görürse özel koşullara haiz
ayrı bir sözleşme yapılacağını,
11. TBF’nin izni olmadan düzenlenecek faaliyetleri 3üncü şahıslara devretmemeyi,
12. İşbu taahhütname hakkında olası sportif uyuşmazlıklarda T.C. Spor Genel
Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun görevli ve yetkili olduğunu, maddi uyuşmazlıklarda ise
İstanbul Merkez (Çağlayan) Adliye ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
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Kulüp Kaşesi, Tarih ve Yetkililerin İmzası

Ek 1-) Kulübün İmza Sirküleri

