
SAHA MAĞAZACILIK A.Ş. 

BASKETBOL ETKİNLİĞİ KATILIM ŞARTLARI 

Kimlik bilgileri aşağıda yer alan Müşteri, reşit ve ayırt etme gücüne sahip olduğunu beyanla, Saha 

Mağazacılık Anonim Şirketi (“Sneaks Up” olarak anılacaktır) tarafından 24-25 Eylül 2022 tarihleri 

arasında Life Park’ta düzenlenen Cheerz Festivali’ndeki basketbol etkinliğine katılmak istediğini beyan 

etmiştir. Sneaks Up etkinliklerine katılım şartları işbu belge ile belirlenmiştir. Müşteri, işbu belgeyi 

imzalamakla, belgeyi okuduğunu ve anladığını beyanla tüm kural ve şartları kabul eder.  

• Etkinlik özel kurallara tabidir. Müşteri, etkinlik alanında Sneaks Up çalışanları tarafından 

kendisine bildirilen her türlü kurala riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Müşteri, etkinlik kapsamında yürütülecek faaliyetler için uygun sağlık koşullarına sahip 

olduğunu açıkça beyan eder. Müşterinin etkinlik esnasında veya sonrasında yaşayabileceği 

hiçbir sağlık problemi, sakatlık, yaralanma, ölüm veya zarardan Sneaks Up sorumlu tutulamaz. 

• Müşteri, etkinliğe, yapılacak aktiviteye uygun ve tehlike arz etmeyen kıyafet ve ekipman ile 

katılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Müşteri, etkinlik esnasındaki hareket ve davranışlarından doğan her türlü sorumluluğun 

kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve eder. 

• Müşteri, etkinlik bağlamında kendisine, tesislere, ekipmanlara, üçüncü kişilere veya bunların 

malvarlıklarına karşı verdiği zararlardan münhasıran sorumludur. 

• Müşteri, etkinlik süresince diğer katılımcılara rahatsızlık verici davranışlarda bulunmayacağını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Etkinliklerin detayları ve katılım şartları Sneaks Up tarafından belirlenir. Sneaks Up, etkinliğin 

tarih, saat, konum bilgileri de dahil olmak üzere etkinliğe dair her türlü organizasyonel 

değişikliği tek taraflı olarak yapabilir veya etkinliği iptal edebilir. 

• Etkinliğe kaydın alınması Müşterinin etkinliğe kabul edileceğine dair bir garanti olmayıp, 

Sneaks Up, Müşteriyi her zaman ve gerekçe göstermeksizin etkinliğe almayı reddedebilir veya 

etkinlik alanından ayrılmasını talep edebilir.  

• Sneaks Up, etkinlikte kendi tasarrufunda kullanmak üzere ses ve görüntü kaydı alma ve bunları 

gerek fiziki gerekse dijital her türlü mecrada zaman sınırlaması olmaksızın kullanma hakkına 

sahiptir. Etkinlikler kapsamında Sneaks Up tarafından üretilen içerikler www.sneaksup.com, 

Sneaks Up e-posta bültenleri, Sneaks Up’ın mevcut ve ilerde yaratabileceği bütün sosyal medya 

kanalları, basılı bültenler, afişler, panolar, online ve fiziki mağazalar ve bunlarla sınırlı olmamak 

üzere her türlü mecrada kullanılabilir. Müşteri, Sneaks Up’ın Sözleşme kapsamında aldığı her 

türlü kayıt ile yürüttüğü ticari faaliyetleri, ayrıca bir izin, telif veya başkaca bir düzenlemeye 

gerek kalmaksızın kabul eder. Müşteri, bu faaliyetlerden dolayı maddi veya manevi herhangi 

bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

• Müşteri, işbu belgeyi onaylamakla tüm şartları ve talimatları okuyup anladığını, etkinliğe 

katılımı sebebi ile doğabilecek her türlü zararlardan bizzat ve şahsen sorumlu olduğunu, 

doğabilecek herhangi bir zarar nedeniyle Sneaks Up veya çalışanlarına yönelik hiçbir talepte 

bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Yukarıda açıklanan şartları okudum, anladım, etkinliğe kendi sorumluluğumda olmak üzere katılmak 

istediğimi kabul ve beyan ederim. 
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