WINDSURF KAMPI
2 – 5 Haziran 2022

Çanakkale-Güzelyalı
__________________________________________________________________________________

KATILIM KOŞULLARI
GİRİŞ
İşbu Katılım Koşulları (bundan böyle “Katılım Koşulları” olarak anılacaktır) bir tarafta merkezi Evliya
Çelebi Mah. Sadi Konuralp IKSV Vakfı No:5 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Foxtrot
Denizcilik Sportif Organizasyon ve Ticaret Ltd.Şti. (“Organizatör”) ile diğer tarafta Organizatörün
gerçekleştireceği etkinliğe katılacak …................................ T.C. kimlik numaralı ………………………
(“Katılımcı”) arasında düzenlenmiştir.
AMAÇ VE KONU
Organizatör tarafından 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Çanakkale’de bir windsurf eğitim kampı
(“Etkinlik”) organize edilecektir. Katılım Koşulları, Katılımcının Etkinliğe katılımına yönelik şart ve
koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini konu almaktadır.
Katılım Koşulları aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş olup taraflar, işbu Katılım Koşullarının
onaylanmasıyla birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumlarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ederler.
Katılımcı Etkinliğe başvurmakla birlikte, bu Katılım Koşullarını okuduğunu, içeriğini anladığını, burada
belirtilen tüm hüküm ve koşullarla bağlı olduğunu, Katılım Koşulları ve Etkinlikle ilgili olarak
yürürlükte bulunan kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağını açıkça kabul, beyan ve
taahhüt etmiş olur. Katılım Koşulları hükümlerinin aksine herhangi bir talep veya şikayetin olması
durumunda, Etkinliğe katılım için başvuru tamamlanmadan önce Organizatör ile işburada belirtilen
iletişim kanallarını kullanmak suretiyle iletişime geçilmesi önerilmektedir.
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GENEL ŞARTLAR
Katılımcı, Katılım Koşulları kapsamında başvurusunun Organizatör tarafından onaylanmasını
takiben, belirtilen tarihlerde, Etkinliğe yönelik katılım bedellerini eksiksiz ve zamanında
ödeyeceğini; işburada yazılı olsun veya olmasın Organizatör tarafından kendisine bildirilen
Etkinlik kurallarına eksiksiz olarak uyacağını kabul etmektedir.
Organizatör, başvuru koşullarını eksiksiz olarak sağlayan ve ödeme yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirmiş Katılımcılara EK-1’de belirtilen hizmetleri sunacağını kabul etmektedir. İşbu
hüküm, Organizatörün, Etkinliğe başvuru yapmış ve ödemesini tamamlamış kişilerin tamamını
Etkinliğe kabul edeceği şeklinde yorumlanamaz. Organizatör, ödedikleri ücreti iade etmek
kaydıyla Katılımcıların başvurularını reddetme hakkına sahiptir.
Organizatör, Etkinlik için bir kontenjan ve Katılımcı kişi sayısı sınırı belirleyebilir, bu sınırı
dilediği şekilde değiştirebilir.
Katılımcı, kendisi hakkında doğru bilgi vereceklerini kabul ve beyan etmektedir. Katılımcının,
kendisi hakkında doğru olmayan veya aldatıcı bilgi vermeleri halinde; bundan doğabilecek
herhangi bir olumsuzluk karşısında Organizatörün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu tür
olumsuzluklar sebebiyle, üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde, zarar görenler tarafından
Organizatöre yöneltilebilecek her türlü maddi veya manevi taleplerden Katılımcı sorumlu
olacaktır. Organizatör, Katılımcının kendisini yanıltması halinde Katılımcının Etkinliğe
katılımını iptal edebilir. Böyle bir durumda, katılım iptali Katılımcının kusuru sebebiyle
gerçekleşen bir ihlalden meydana geldiyse Organizatörün ücretin tamamını iade etme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
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Katılımcı, Etkinlik süresince konaklamanın gerçekleştirileceği oteldeki odalar, ortak alanlar ve
otel ekipmanlarına zarar vermeyeceğini, aksi halde bundan doğabilecek zararları derhal tazminle
yükümlü olacağını kabul etmektedir. Bununla birlikte, Organizatör Katılımcıya tesis kurallarını
içeren bir bilgilendirme yapacaktır. Katılımcı, kendisine yapılan bilgilendirme dahilinde hareket
edeceğini, tesiste bulunan diğer üçüncü kişileri rahatsız etmeyeceğini kabul etmektedir. Aksi
halde, Organizatör Katılımcıyı Etkinlikten uzaklaştırma hakkına sahiptir.
Katılımcı, windsurf eğitimi kapsamında kullanılacak tüm ekipmanları, kendisine bildirilen
talimatlar kapsamında kullanacağını, kendi kusuru ile meydana gelebilecek zararları derhal
gidereceğini kabul etmektedir.
Tesiste ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacak tüm ekipmanlar Organizatör ve iş ortakları
tarafından dezenfekte edilmekte olup gerekli tüm nitelikleri hijyen ve diğer teknik yeterliliklere
sahip olarak Katılımcıya teslim edilmektedir. Katılımcı da kullandığı ekipmanları hijyen
kurallarına hassasiyet göstermek kaydıyla geri teslim edeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
Katılımcı, EK-1’de kendisine bildirilen Etkinlik programının dışına çıkamaz. Aksi halde,
Organizatör Katılımcıyı Etkinlikten uzaklaştırma hakkına sahiptir.
Katılımcı, Etkinlik süresince herhangi bir şekilde hukuka aykırı faaliyette bulunmayacağını,
konusu suç teşkil eden hayvan, bitki, madde bulundurmayacağını; bunlara ilişkin herhangi bir
işlem tesis etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, Organizatörün
Katılımcıyı Etkinlikten uzaklaştırma hakkı bulunmakta olup Katılımcı, Organizatöre
yöneltilebilecek her türlü talebi derhal tazmin etmeyi ve Organizatörün herhangi bir sorumluluğu
olmadığını beyanla yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

2.

BAŞVURU
Etkinliğe katılım için katılım formu Katılımcı tarafından eksiksiz doldurulup Organizatöre
iletilmelidir. Katılım formunun Organizatöre iletildiği tarih başvuru tarihi olarak
değerlendirilmektedir. Başvuru için son tarih 20 Mayıs 2022 günüdür.

3.

ÖDEMELER
Katılımcı, Etkinliğe katılım için Organizatöre 4.250 (dörtbinikiyüzelliTürkLirası) ödeyeceğini
kabul etmektedir. Katılımcı işbu tutarı başvuru tarihini takip eden 10 (on) gün içerisinde ve her
halükarda 25 Mayıs 2022 tarihine kadar eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde,
başvurusu değerlendirilmeyecektir.

4.
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İPTAL VE İADE ŞARTLARI
Ödemesini tamamlamış Katılımcıların başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 10 (on) gün
içerisinde katılım ücretini ödememeleri halinde Organizatör tarafından otomatik olarak iptal
edilecektir.
Ödemesini kısmi olarak tamamlamış Katılımcılar için, ilgili Katılımcıya Organizatör tarafından
ödemesi gereken tarihten itibaren bildirimde bulunulur. Katılımcı, bu bildirimi takiben eksik
kalan ödeme tutarını 2 (iki) gün içinde ödemediği takdirde:
4.2.1
Eğer bildirimi takiben ödeme yapması gereken tarih 25 Mayıs 2022 tarihinden sonraki
bir tarihe denk geliyorsa ödenmiş tutar iade edilmez.
4.2.2
Eğer bildirimi takiben ödeme yapması gereken tarih 25 Mayıs 2022 tarihinden önceki
bir tarihe denk geliyor Organizatör Katılımcının ödemiş olduğu tutarın %50’sini iade
eder.
Katılımcı, Organizatöre yüklenemeyecek herhangi bir durum sebebiyle Etkinliğe katılamadığında
veya Etkinlik sürecinde herhangi bir tarihte Etkinlikten ayrılmak durumunda kaldığında,
Organizatör Katılımcıya ücret iadesi gerçekleştirme zorunluluğu altında değildir. Ancak,
Organizatöre kendisine ve Katılımcıya yüklenemeyecek herhangi bir durum sebebiyle
Katılımcının Etkinliğe katılamaması veya Etkinlik sürecinde herhangi bir tarihte Etkinlikten
ayrılması sebebiyle ücretinin tamamının veya bir kısmının kendisine iadesine yönelik elinden
gelen gayreti göstereceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2

4.3

5.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Etkinliğin gerçekleştirileceği tesise ulaşım hususunda Organizatörün herhangi bir sorumluluğu
bulunmamakta olup ulaşıma yönelik tüm masraflar Katılımcıya aittir. Etkinlik süresince,
konaklama Organizatörün belirlemiş olduğu otelde gerçekleştirilecektir.

6.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Katılımcı, Etkinliğe başvuru yaparak, başvuru formu kapsamındaki bilgiler ile Etkinlik süresince
elde edilebilecek görüntülerin Organizatör tarafından kullanılabileceğini ve bundan dolayı
Organizatörden herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacağını kabul etmektedir.

7.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK
Kullanım Koşulları ile Etkinliğe dair gizlilik kuralları, “Kişisel Verilerin Korunması ve
Aydınlatma Metni” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin
Korunması ve Aydınlatma Metni hükümlerinin dikkatlice okunması, incelenmesi ve farklı
talepler var ise Organizatöre bildirilmesi Katılımcının sorumluluğundadır. Kişisel Verilerin
Korunması ve Aydınlatma Metni, işbu Kullanım Koşullarının eki ve ayrılmaz bir parçası olup,
Kullanım Koşulları ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir.

8.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI
Organizatör tarafından, Katılımcıdan önceden alınmış onaylara istinaden Kullanım Koşulları
kapsamında ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü
elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, Katılımcının Kullanım
Koşulları kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemediği durumlarda “elektronik ileti
gönderilmemesi” içeriğinde bir e-posta ile Organizatöre başvurması gerekmektedir. Katılımcı
dilediği zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti almayı reddetme
hakkına sahiptir. Taraflar, Katılımcı ile iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinin
Organizatöre temin edilmesi hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya
kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da kabul etmektedir.

9.

BİLDİRİMLER
Kullanım Koşullarında belirtilen adres, Organizatörün kanuni tebligat adresidir. Organizatöre
yapılacak resmi bildirimler bu adrese yapılacaktır. Katılımcılara yapılacak tüm bildirimler ise
Katılımcıların başvuru formunda beyan ettikleri adreslere yapılacaktır. Bu adresler Müşterilerin
geçerli adresleri kabul edilecektir. Taraflar Etkinliğe yönelik, işbu Katılım Koşullarının feshine
yönelik ihtarlar saklı kalmak kaydıyla, tüm bildirimlerin tarafların e-posta adresine
gönderilebileceği ve işbu bildirimlerin de geçerli olacağı hususunda mutabıktırlar.

10.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Katılım Koşullarından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın öncelikle sulhen çözümü
esastır. Uyuşmazlığın sulhen çözümünün mümkün olmadığı durumlarda, tüketici sıfatına haiz
Katılımcıların olası uyuşmazlıkları ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde
Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine taşınabilecektir. Sözleşmeden
kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili
olacaktır.

11.

YÜRÜRLÜK
İşbu Kullanım Koşulları, Katılımcının başvuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

EK-1
ETKİNLİK KAPSAMI
Etkinlik Tarihi
Check In
Check Out
Etkinlik Yeri
Kontenjan

: 2 Haziran 2022 – 5 Haziran 2022
: 2 Haziran 2022, saat 14:00
: 5 Haziran 2022, saat 12:00
: Çanakkale, Güzelyalı
: 30 kişi (kontenjanın azaltılması ile artırılması Organizatörün takdirindedir)

Neler Dahil
• 3 gece 4 gün iki kişilik veya üç kişilik odalarda konaklama,
• 3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde otelde ücretsiz kahvaltı,
• Otelde akşam yemeği,
• Profesyonel eğitmenler eşliğinde windsurf eğitimi,
• Windsurf ekipmanları,
• Windsurf eğitim kıyafetleri ve can yeleği,
• Eğitimler dışında 1 saat windsurf board kullanımı,
• Doğa yürüyüşleri yoga ve pilates seansları,
• Çanakkale’de ünlü bir restoranda akşam yemeği
• Çanakkale’de ünlü bir beach clubta sunset party ve akşam yemeği,
• Restoran ve beach club şehiriçi ulaşımı
Neler Dahil Değil
• Ulaşım
• Menü dışındaki yiyecek ve içecekler,
• Windsurf pançosu
• Windsurf likrası

