
      BEŞİKTAŞ JK SPOR OKULLARI SPORCU KAYIT FORMU 

            (EK-6) 

 

    

 Adı   :      

 Soyadı   :      

 Doğum Tarihi : …./…./20….     

T.C. Kimlik No :      

Branşı   :      

Kayıt Tarihi  : …./…./20….     

 Çalışma Grubu :      

Boy   :      

 Kilo   :      

 Kan Grubu  :      

 Kıyafet Beden No :      

Okuduğu Okul :      

Sınıfı   :      

 

 

      
 

Anne Adı ve Soyadı :    Baba Adı ve Soyadı :    

Anne Cep Telefonu :    Baba Cep Telefonu :    

Anne Spor Geçmişi :    Baba Sporcu Geçmişi :    

Anne Boyu  :    Baba Boyu  :    

Ev Adresi  :           

              

E-mail Adresi :      

 

 

Beşiktaş JK Kongre Üyeliği Var mı?  : Evet  /   Hayır    

Beşiktaş JK Kongre Üye Numarası (Cevabınız evet iste doldurunuz):   

 

 

 

Velisi     bulunduğum,     SPORCU     bölümünde     bilgileri    bulunan    kızım/oğlum 

…………………………………..’ın bugüne kadar spor yapmasına engel olabilecek   herhangi  

bir sağlık sorunu saptanmamıştır. Sağlık yönünden spor faaliyeti yapmasına engel herhangi bir 

halinin bulunmadığını, BJK Spor Okuluna kayıt olduğu tarih itibari ile her altı (6) ayda    bir  

“spor  yapmasında  herhangi  bir sakınca  olmadığını”  belirten sağlık raporu durum bildirir 

belgesini kayıtlı olduğu BJK Spor Okulu görevlilerine teslim edeceğimi beyan ederim. 

Veli Adı- Soyadı :    

Tarihi   : ….. / ….. / 20…..  

 İmza   :     

 

 

    

Fotoğraf 

SPORCU BİLGİLERİ 

    VELİ BİLGİLERİ 

     SAĞLIK BEYANI 

Sporcu Kayıt Numarası: 

 



      BEŞİKTAŞ JK SPOR OKULLARI SPORCU KAYIT FORMU 

            (EK-6) 

 

 

VELİ TAAHHÜTNAMESİ  
VE  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAYI 

 

Velisi Bulunduğum, SPORCU bölümünde bilgileri bulunan kızım/oğlum 

…………………………………..’ın/nın ön sayfada sporcu bilgileri kısmında yazılı olan bilgilerinin doğru 

olduğunu; BJK Spor Okulları Yönetmeliğinde yer alan tüm maddelere uyacağımı; spor okulu çalışma, 

antrenman, müsabaka, turnuva programına uyacağımı; aksi hallerde belirtilen programın aksamasını önlemek 

için mazeretimi ilgili spor okulu yetkililerine öncesinden bildireceğimi; yönetmeliğe aykırı hareket ve 

davranışlarda bulunmam durumunda, spor okulu yönetimi tarafından verilecek olan disiplin cezalarını kabul 

ettiğimi; BJK Spor Okulu’na karşı yükümlü olduğum ödemeleri zamanında yapacağımı; spor okulu 

görevlilerine bilgi vermediğim, mazeretimi bildirmediğim takdirde, aidatı ödememem durumunda üyelik 

haklarımın tek taraflı olarak iptal edileceğini; velisi bulunduğum öğrencinin spor okulu çalışmaları esnasında 

BJK Spor Okulundan kaynaklanmayan kazalardan ve her türlü olumsuz durumdan BJK Spor Okulunu 

sorumlu tutmayacağımı ve herhangi bir maddi-manevi talepte bulunmayacağımı; soyunma odasında kaybolan 

eşyalardan BJK Spor Okulunu sorumlu tutmayacağımı; velisi bulunduğum öğrencinin spor okulları 

çalışmaları esnasında kaydedilen sosyal ve sportif fotoğraf ve videoların paylaşılabileceğini; beyanımla ilgili 

tüm sorumluluğun bana ait olduğunu bu formda bulunan kişisel bilgilerimin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü 

tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, 

Şirket’e sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, 

e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, vb. gibi) her türlü bilgilendirme, tanıtım, bana özel indirimler, 

memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine 

onay verdiğimi, onayımın geri alınabilir olduğu konusunda bilgilendirildiğimi ve bu doğrultuda ticari 

elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse reddetme hakkımı da dilediğim zaman aynı kanal 

üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi, peşinen ve gayrikabili rücu surette kabul beyan ve taahhüt ederim. 

 
Veli Adı- Soyadı :       
Kayıt Tarihi  : ….. / ….. / 20…..  
İmza   :     

 

 

 

Görevlinin Adı-Soyadı   :     

Görevlinin İmzası    :     

Sporcunun Antrenman Grubu  :     

KAYIT KABUL 


