Run For Life Sanal Koşu Kullanıcı Sözleşmesi 2020
Run For Life ; açık adresi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:113 Üsküdar/İstanbul olan
Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş. tarafından düzenlenir.
1. KATILIM
Run For Life’a kayıt olan kişiler işbu sözleşmeye konu olan kayıt işlemini
gerçekleştirerek Katılım Şartlarını kabul etmektedirler. Bu bağlamda:
1.1 29 Ekim 2002 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve
profesyonel koşucular 5K parkuruna katılabilir. Organizasyon gerekli gördüğü
durumlarda sporculardan sağlık raporu isteyebilir veya yarışmadan men edebilir.
1.2 Organizasyon, sporcunun kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik
bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul
edilecektir. Organizasyon bu durumda katılımcıyı diskalifiye etme ve yarışmaya
almama hakkına sahiptir.
1.3 Organizasyon, toplam katılımcı sayısını sınırlama, kayıt tarihlerinde, iptal ve iade
koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böylesi durumlarda;
katılımcılara, www.runforlife.com.tr sayfasından bilgi verilecektir.
1.4 Organizasyon minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı
tutar. Belirlenen minimum katılımcı sayısının altında kalınması halinde yarışmayı iptal
etme, erteleme seçimlik haklarından birini kullanabilir.
1.5 Organizasyon hava durumu, doğal afetler, salgın hastalık ve ülkede oluşabilecek
olağan üstü durumlarda önceden belirtmeksizin yarışmayı iptal etme veya erteleme
yoluna gidebilir. Böylesi durumlarda; katılımcılara, www.runforlife.com.tr sayfasından
bilgi verilecektir.
1.6 Run For Life sadece Organizasyonun idaresinde koşulacaktır. Organizasyonun
yarış ile ilgili tüm konularda kararı nihaidir.
2.Sağlık ve Mesuliyet
2.1 Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, yarışa
katılmamalıdır. Yarışa, uykunuzu almış ve dinlenmiş olarak katılmalısınız. Yarış
sabahı kahvaltınızı erken yapın, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının. Spor
ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış
sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan sağlık
sorunlarında yarışı terk ederek doğrudan doktorunuza ulaşın. Yeterli antrenman,
kondisyon ve sağlık başarılı bir koşu için şarttır. Bu konuda mesuliyet katılımcılara
aittir.
2.2 Run For Life Covid-19 pandemisi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecektir.
Dolayısıyla katılımcıların hem kedi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye

atacak davranışlarında bulunmaması gereklidir.
2.3 Katılımcılar T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 ile ilgili yayınladığı kurallara
uymakla yükümlüdür. Ayrıca Bakanlık tarafından yapılacak her hangi bir değişiklikten
organizasyon sorumlu tutulamaz. Katılımcı tüm güncellemeleri takip etmek ve
gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.
2.4 Run For Life’a katılımda mesuliyet katılımcılara aittir. Organizasyon, yarışı
gerçekleştiren kuruluş ve yarış alanları ile ilgili her türlü mesuliyetten muaftır. Buna;
kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç gereçler de dahildir. Spor alanında tıbbi
kontrol özellikle tavsiye edilmektedir. Katılımcılar koşuya başlamaları durumunda
herhangi bir sağlık engellerinin bulunmadığını beyan etmiş kabul edilirler.

3. KAYIT
3.1 Run For Life’a katılım, www.runforlife.com.tr adresinden, ücretsiz bir şekilde
gerçekleştirilecektir. Yapılan kayıtlar bireyseldir, yerel yazılı hukuka tabi olarak
bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez olur.
3.2 Organizasyonun yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya
konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu
olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.
3.3 Koşuda derece kazanan katılımcı, Organizasyonun talimatları uyarınca ve bildirim
zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün)içinde ödülünü
almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizasyon, bir alternatif kazanan
belirleme hakkını saklı tutar.
4. ORGANİZASYONUN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE
ETME HAKKI
4.1 Organizasyon Katılım Şartlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu
değişiklikler www.runforlife.com.tr ‘de yayınlanacaktır.
4.2 Yarışma sırasında, Organizasyon tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu
Katılım Şartlarına uymadığı için ya da GSM hakemleri tarafından geçerli olan
hallerde; Run For Life’a , etkinlik öncesinde ya da Run For Life ile ilgili faaliyetlerdeki
davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da
Organizasyonun itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi,
sosyal medyada organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili
paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı
davranışlarda bulunması, çevreye zarar vermesi ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil,
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da
uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar.
Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya

ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Run For Life’tan diskalifiye
edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.
4.3 Katılımcı organizasyonun yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar
vermesi halinde, yegane takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı
vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler(rüzgar, ağır yağmur,
yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör
olayları, olağanüstü hal, salgın hastalık, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş
gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel,
kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizasyonun kontrolünün
ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple
ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizasyonla bağlantılı masraflarını talep
edemeyeceğini kabul eder.
5. HAKLARIN VERİLMESİ
5.1 Organizasyon ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Run For Life’dan ses
kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi,
görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç
için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda,
sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, güncel KVKK kapsamında kullanmak
hakkına sahip olacaklardır.
5.2 Organizasyon; Run For Life ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri,
radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve
dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka
sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar
yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil
edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır.
Organizasyon; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir.
Run For Life’da bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve
Run For Life ile ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde
etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel
ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu
kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Run For Life’a katılma ve onu kazanma
şansı yakalamak olacaktır.
6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI
6.1 Bu bölümde yer alan “Kişisel Veriler” tanımı görüntünüz, sesiniz ve isminizle
bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Run For Life ile
bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız.
6.2 Kazanan ve/veya dereceye giren katılımcılardan, Run For Life ile ilişkili makul
promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenebilecektir. Kazanmaları ve/veya
dereceye girmeleri ihtimalinde ilgili katılımcılara ait Ad, soyad, uyruk, yaş grubu,
kulüp/şirket bağlantısı verileri süresiz bir şekilde saklanabilecek ve kamuoyuyla
promosyon ve sair amaçlı paylaşılabilecektir.

7. SON HÜKÜMLER
7.1 Katılımcı yarışla ilgili oluşturduğu parkurun yarış kurallarına uygunluğu
sağlamakla yükümlüdür. Parkur ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak, kamu
düzenini rahatsız etmeyecek şekilde katılımcı tarafından belirlenir. Yarış esnasında
veya sonrasında oluşabilecek sorunlar katılımcı sorumluluğundadır.
7.2 Katılımcı herhangi bir sebeple ve herhangi bir yetkili tarafından diskalifiye edilirse,
Organizasyonun bu durumu yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.3 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Run For Life’a katılımıyla ilgili olarak,
fiziksel kondisyonunu belirleyerek katılım kararı verir. Organizasyon, Katılımcının
herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.
7.4 Bir katılımcının; Yarış ile ilgili eylemleri yerine getirirken, kendini sakatlaması
halinde, Organizasyon sorumlu değildir. Organizasyon; gerekli gördüğü hallerde,
katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda katılımcıya
uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar,
Organizasyonun sorumluluğu dışında yer almaktadır ve katılımcı tarafından
karşılanır.
7.5 Yarışma sırasında genel trafik, mülkiyet ve güvenlik kurallarına uymak
yarışmacının kendi sorumluluğudur. Kuralların ihlali durumda oluşacak hukuki
sorunların muhatabı yarışmacıdır, organizasyon sorumlu tutulamaz.
7.6 Run For Life Covid-19 pandemisi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecektir.
Dolayısıyla katılımcıların hem kedi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye
atacak davranışlarında bulunmaması gereklidir. Katılımcılar T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
Covid 19 ile ilgili yayınladığı kurallara uymakla yükümlüdür. Ayrıca Bakanlık
tarafından yapılacak her hangi bir değişiklikten organizasyon sorumlu tutulamaz.
Katılımcı tüm güncellemeleri takip etmek ve gereklilikleri yerine getirmekle
yükümlüdür.
7.7 Katılımcı bu sözleşme ile birlikte yarışma kurallarını da kabul etmiş olur.
Katılımcı, toplam 7 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Run For Life Kayıt
ve Katılım Şartlarını özgür iradesi ile okuduğunu beyan eder. Yazım punto ölçülerinin
ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm
detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğini taahhüt ederek,
yarışmaya kayıt olmaktadır .

Run For Life Sanal Koşu Yarışma Kuralları-2020
1. Run For Life 2020 sanal olarak gerçekleştirilecektir. Sporcular yarışmanın
açık olduğu aralıkta dilediği zaman kendi belirledikleri rotalarda 5 km’lik
mesafeyi koşarak yarışmayı tamamlarlar.
2. Yarışmada daha önceden belirlenen başlangıç, bitiş noktası olmamakla
birlikte yarışınızı kontrol edecek görevli ve hakemler bulunmamaktadır.
Sporcuların sahip olduğu etik değerler çerçevesinde herkesin kendi
hakemliğini yapacağına inanıyoruz. Yarışın başlatılması, koşulması ve
tamamlanması sporcu sorumluluğundadır.
3. Zaman ve mesafe ölçümü Strava uygulaması ile yapılacaktır. Bu nedenle her
katılımcı yarış öncesinde bir Strava hesabı oluşturmalı, profil görünürlüğünü
herkese açık yapmalı ve kullanıcı adını organizasyon ile paylaşmalıdır.
4. Run For Life bir açık alan yarışıdır, zaman ölçümünün yapılabilmesi için GPS
sensörlerinin doğru bir şekilde çalıştırılması sporcunun sorumluluğundadır.
Koşu bandı veya kapalı alanda yapılan aktiviteler geçersiz sayılacaktır.
5. Yarışmaya akıllı telefonlar ve Strava entegrasyonu bulunan GPS saatler ile
katılınabilir.
6. Sonuçlar değerlendirilirken başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki fark alınarak
hesaplama yapılacaktır. Strava üzerinde bu zaman Elapsed Time olarak
adlandırılmaktadır. Yani yarış esnasında uygulamayı durdurmanız ya da
dinlenmek için beklemeniz yarış sürenizden düşülmeyecektir.
7. Kullanıcı hatası ya da üçüncü parti uygulamalardan kaynaklı nedenlerden
dolayı yaşanan aksaklıklarda organizasyon sorumlu tutulamaz.
8. Ödül için yarışacak sporculardan koştukları dereceyi kanıtlamaları istenir.
Bunun için son bir yıl içerisinde koştukları yarış derecesi, aktivite esnasında
kadans bilgisi (dakikadaki adım sayısı), aktivite boyunca kaydedilen nabız
verisi, max VO2, aerobik lactate threshold değeri, anlık koordinat verisi ile bu
verinin zaman damgası bilgisi GPX, TCX, KML veya FIT formatında
istenebilir. Bu verileri organizasyona iletemeyen yarışmacı veya iletilen
verilerin koşarak yapılmadığına kanaat getirilmemesi durumunda yarışmacı
tasnif dışı kalır. Bu konu ile ilgili karar vermede tek yetkili organizasyon
komitesidir, komitenin kararı kesindir ve itiraz edilemez.
9. Yarış 5 km’lik mesafenin sanal ortamda koşulmasından oluşur. Sabit bir
parkur ve zaman yoktur. Tüm yarışmacılar kendi parkurlarını kendileri yaratır.
Yarış parkurunun geçerli sayılabilmesi için ortalama eğimin sıfır veya daha
fazla olması gereklidir, negatif eğim yani mesafe olarak çoğunluğu yokuş
aşağı koşulan parkurlarda yarışan sporcular tasnife alınmayacaktır. Bu hesap
yapılırken başlangıç ve bitiş noktası arasındaki irtifa farkı dikkate alınacaktır.
Bunun haricinde başlangıç noktası bitiş noktasından daha yüksek olmayacak
şekilde parkur üzerinde iniş çıkışlar olabilir veya parkur düz olabilir. İrtifa
hassasiyeti +- 5 m’dir

10. Yarış sonuçlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için Strava ile kaydedilen
aktivite ismini “Run For Life” olarak kaydedilmesi gereklidir. Harici aktivite ismi
ile koşulan yarışların değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
11. Run For Life bir koşu yarışıdır, bisiklet, paten ya da başka herhangi bir araçla
yarışa katılmak mümkün değildir.
12. Yarışmacıların koştuğunu kanıtlaması kendi sorumluluğundadır. Gerektiğinde
sporculardan gpx datası istenebilir. Bunu sağlamayan sporcular yarış dışında
kalabilir.
13. Run For Life’a kayıt yapan ilk 1000 sporcuya yarış kiti verilecektir. Kitlerin
dağıtımı randevulu olarak yapılacaktır. Belirtilen randevu vaktinde kitini teslim
almayan sporcunun hakkı bir sonraki sporcuya devredilecektir. Bu durumdaki
sporcuların yarışmaya katılım durumunda bir değişiklik olmayacaktır.
14. Yarış kiti kişiye özeldir ve şahsen teslim alınması gereklidir.
15. Yarışma sırasında genel trafik, mülkiyet ve güvenlik kurallarına uymak
yarışmacının kendi sorumluluğudur. Kuralların ihlali durumda oluşacak hukuki
sorunların muhatabı yarışmacıdır, organizasyon sorumlu tutulamaz.
16. Koşu yarışları fiziksel efor gerektiren ve insan vücudunu hem anatomik hem
de fizyolojik olarak zorlayan aktivitelerdir. Koşuya engel olabilecek sağlık
sorunu olan katılımcılar yarışmaya katılamazlar. Bu tarz sporcuların
yarışmaya katılması durumunda organizasyon hiçbir nam altında sorumlu
tutulamaz.
17. Run For Life Covid-19 pandemisi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecektir.
Dolayısıyla katılımcıların hem kedi sağlıklarını hem de toplum sağlığını
tehlikeye atacak davranışlarında bulunmaması gereklidir.
18. Katılımcılar T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 ile ilgili yayınladığı kurallara
uymakla yükümlüdür. Ayrıca Bakanlık tarafından yapılacak her hangi bir
değişiklikten organizasyon sorumlu tutulamaz. Katılımcı tüm güncellemeleri
takip etmek ve gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.
19. Yarışma boyunca çekilen fotoğraf ve diğer görüntülerin hakları organizasyona
aittir, herhangi bir hak talep edilemez.
20. Güvenli ve yarış kurallarına uygun parkur oluşturmak ve koşmak sporcunun
sorumluluğundadır.
21. Parkurların bir kısmı trafiğe açık yollardan geçebilir. Trafik kurallarına uymak
ve araçlara dikkat edip emniyetli geçiş yapmak yarışmacının
sorumluluğundadır.

22. Organizasyon komitesi yarışma kurallarına, diğer yarışmacılara, organizasyon
görevlilerine, yerel halka ve geçerli kanunlara, etik ilkelere saygı
göstermeyen, kural dışı ve rahatsız edici davranışlarda bulunan kişileri tespit
edip anında yarış dışı bırakabilir, start almasını engelleyebilir, yarış bitmiş ise
derecelerini iptal edebilir, madalya ve ödüllerini geri isteyebilir, devamen
yarışlarına kayıt kabul etmeme ve kayıtlıysa kaydını iptal etme hakkını saklı
tutar.
23. Katılım sertifikaları basılı değil dijital olarak dağıtılacaktır.
24. Katılımcılar, yarış kitlerini teslim alabilmek için kimlik ibraz etmek ve
feragatnameyi imzalamak zorundadır. Her katılımcı kendi kitini şahsen teslim
almak zorundadır. Katılımcı dışında kimse kendine ait olmayan kiti teslim
alamaz.
25. Yarışma sırasında burada yazmayan konularda TAF (Türkiye Atletizm
Federasyonu) kuralları uygulanır.
26. Katılımcılar yarışma kurallarını okuyup, onaylayıp kendi sorumlulukları ile
yarışırlar.

