
DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Dernek No : 34-99/048 Kur. Tar. : 13.4.2000
Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No. 24, K.2, 34435 Beyoğlu - İstanbul 

ÜYE BAŞVURU FORMU
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T.C. Kimlik No

Doğum Yeri

Doğum Tarihi
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E-mail

Cep Telefonu

Ev Adresi

Ev Telefonu

İsyeri, Firma Adı

İş Adresi

İş Telefonu
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Baba Adı
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Eğitim Durumu

Ana Adı Son mezun olunan okul

Medeni hali Son mezun olunan bolum

Kayıtlı Olduğu; İl Meslek

İlçe Yabancı Dil

Köy/Mahalle Diğer Klüp Üyelikleri

Cilt No DAG ile nasıl tanıştınız?

Aile sıra no

S
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lık
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ri

Kan Grubu

Sıra No Devam Eden Rahatsızlık

Cüzdanın; Verildiği yer Varsa Adı

Veriliş Nedeni Özel Sağlık Güvencesi

Kayıt No SGK

Veriliş Tarihi Notlar

A
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l B
ilg

i Acil Durumda Haber Verilecek Kişiler

Adı Soyadı Telefon

Adı Soyadı Telefon

Yukarıdaki bilgilerin dogru ve eksiksiz oldugunu beyan ederim.

Saygılarımla

............/............./20.........

İmza Üyeliğe kabul edildiği tarih:   .............../............./..............



DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Dernek No : 34-99/048 Kur. Tar. : 13.4.2000

ADRES: Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No. 24, K.2, 34435 Beyoğlu - İstanbul 

ÜYE BAŞVURU FORMU

1 Üye formundaki tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru doldurulması ve herhangi bir değişiklikte yönetim kuruluna bilgi 
verilmesi zorunludur.

2
Kulüp aidatı aylık 25.-TL olup, üyeliğin başlamasıyla birlikte ilk 6 aylık üyelik bedeli peşin alınır. İlk 6 ay sonrasında ise  ödemeler 
3'er aylık dönemler halinde devam eder.

15 Ocak'a dek Ocak , Subat , Mart 15 Nisan'a dek Nisan , Mayıs , Haziran

15 Temmuz'a dek Temmuz , Agustos , Eylul 15 Ekim'e dek Ekim , Kasım ,Aralık

Hesap Adı : Doğa Aktiviteleri Grubu IBAN: TR04 0006 4000 0011 1180 3488 02

Türkiye İş Bankası A.Ş. Atatürk Caddesi Şubesi

3 Türk Medeni Kanunu Madde 70 uyarınca dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını 
vermek zorundadır.

4 Üye kulüpten herhangi bir nedenle ayrılmak isterse bunu istifa dilekçesi ile yönetime bildirir ve o güne kadar olan 
boçlarını istifa ettiği gün itibari ile öder.

5 DAG'ın kendi içinde organize ettiği seminerler üyelerine ücretsizdir. DAG dışından alınan seminerler ise ücretlidir.

6

Kulüp üyeleri, dağcılık faaliyetlerini kulüp bünyesindeki ilgili kurullara bildirirler. Uyelerin eğitim, bilgi, tecrübe, fiziksel dayanıklılıkları, 
doğa şartları, zemin koşulları vb cesitli parametreler  gozonune alınarak yapılan bu değerlendirme sonucunda, uyeler alternatif 
rotalara yonlendirilebilir veya faaliyete onay verilmeyebilir. Evvelce cesitli dağcılık eğitimleri almış olan yeni uyelerin alacağı 
eğitimler ilgili kurul tarafından değerlendirilecektir.

RISK BILDIRIMI
    Dogada yapilan etkinlikler, olumsuz hava sartlari, firtina, soguk isirigi, sicak çarpmasi, dehidrasyon, kar 

    altindaki kaya yapisi, çig olusumu riski, sis, tas düsmesi, hayvan tehlikesi ve benzeri objektif tehlikeler

    ve bilgi yetersizligi, tecrübe eksikligi, malzeme yetersizligi, fiziksel yetersizlik, antrenman eksikligi, 

    dikkatsizlik, konsantrasyon eksikligi, fazla enerji harcanmasi sonucu asiri yorgunluk, özgüven fazlaligi 

    sonucu durumu yanlis degerlendirme, asiri telas ve panige bagli kontrol kaybi gibi sübjektif tehlikeler 

    nedeniyle riskler içermektedir. 

    Yüksek tansiyon, kalp ve benzeri damar hastaliklari, astim ve benzeri solunum rahatsizliklari, adale /

    eklem romatizmasi, epilepsi (sara) kan ve dolasim rahatsizliklari ve burada adi belirtilmemis olan dogada

    tedavisi son derece güç veya imkansiz hastaliklara sahip kisilerin doga etkinliklerine katilmaları hem 

    kendi saglıkları hem de grubun emniyetini tehlikeye sokabilmesi nedeniyle KESINLIKLE UYGUN degildir. 

    Doga sporlari, diger sporlar gibi kontrollü ortamlarda yapilmadigi için her zaman kaza, sakatlanma ve ölüm 

    riski tasir. 

    Üyeler, etkinlikler esnasinda rehber/lider/yetkililer tarafindan yapilacak uyari ve kisitlamalari dikkate alir, 

    doga etkinliklerinin yerlesik kurallarina uyar, grubun ahengini bozacak davranislarda bulunmaz. 

    Bu formu imzalayan uye adayları, bu etkinlikler esnasinda meydana gelebilecek herhangi bir kaza, 

    sakatlık, ölüm, maddi/manevi kayip nedeni/nedenleriyle dernekten, dernek yöneticilerinden, uyelerden 

    ve/veya kanuni varislerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul etmis sayılırlar.

    Üyeler, dagcılık egitim seviyelerinin müsaade ettigi etkinliklere yukarida belirtilen bütün risklerin

    bilincinde olarak, herhangi bir baski ve zorlamaya maruz kalmadan kendi özgür iradeleriyle katilirlar.

Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübü Derneği (DAG) Yönetim Kurulu'na;

Yukarıdaki maddelerin tamamını,risk bildirimini ve derneğinizin tüzüğünü okudum ve kabul ettim. 

Etkinliklere katılmamı engelleyecek nitelikte bir sağlık sorunumun bulunmadığını, katılacagım etkinliklerde

meydana gelebilecek kaza, sakatlanma, ölüm veya diğer maddi/manevi kayıplara dair cezai ve hukuki 

sorumluluğun şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhut ederim

Derneğinize üyelik başvurumun kabul edilmesini rica ederim.

Saygılarımla;

............/............/  20.........

Adı, Soyadı İmza


