
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ “TÜRKİYE GEÇİLMEZ!” 

KONULU 

BİSİKLET YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

Yarışmanın konusu 

Bisiklet Yarışının konusu “Türkiye Geçilmez!” olarak belirlenmiştir. 

Yarışmanın amacı 

Bu yarışma; Türk milletinin 15 Temmuz Gecesi milli ve manevi değerlerini, kutsallarını, 

bayrağını ve namusunu canı pahasına koruduğunu ve bundan sonrada korunacağının 

anlatılması.  

Türkiye’nin bayrağı, vatanı devlet ve milletiyle tek, bölünemez ve geçilemez olduğunu, 

Türkiye’nin dünya düzeninde söyleyecek sözü ve haksızlıklara karşı müdahale kudreti 

bulunduğunun anlatılması hedeflenmiştir. 

Şartnamenin kapsamı 

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, ödüllendirme ve 

ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Yarışmaya katılacaklar 

Bisiklet yarışmasına tüm kamu personeli ve halkımız katılabilir. 

Yarışma Parkuru: Yarışma başlangıç noktası İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi önünde 

start verilecektir. Kampüs içinde belirlenen güzergâh tamamlanarak bitiş noktası tekrar İnsani 

Bilimler ve Edebiyat Fakültesi önünde sonlanacaktır. 

Aranacak şartlar 

Yarışmaya katılacak yarışmacılarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

a) Yarışçılar başlangıç noktasında, starttan en az 10 dakika önce hazır bulunmalıdırlar. 

b) Yarışma ön kayıtları web sitesi üzerinden yapılacak olup, gerçek kayıtlar yarış günü 

alanda, kayıt masasından yapılacaktır. 

c) Personeller yarışmaya, ekte yer alan "Başvuru Formu" nu doldurarak katılabilecektir. 

d) Yarışmaya katılımına engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler 

katılabilir. 

e) Yarışmaya katılacak olanların şartname de belirtilen başvuru formu ve feragatname 

belgesini doldurmaları gereklidir. 

f) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

Değerlendirme 

Yarışma da dereceye giren ilk üç değerlendirilecektir.  



Ödüllendirme 

Yarışmada: 

Birinciye: Katılım Belgesi + ARÜ Sırt Çantası 

İkinciye: Katılım Belgesi + ARÜ Kupa Bardak 

Üçüncüye: Katılım Belgesi + ARÜ çanta  

 

Diğer Hususlar 

Yarışmaya katılacak yarışmacılara üniversitemizin tahsis ettiği tişörtler giyilecektir. 

Yarışmacılara bisikletler üniversitemiz tarafından temin edilecektir. 

Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. 

NOT: Katılımcılar tarafından başvuru formunun sksdb@ardahan.edu.tr mail adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TÜRKİYE GEÇİLMEZ! 

 BİSİKLET YARIŞMASI 

Başvuru Formu 

 

 

T.C. Kimlik No  

Adı-Soyadı  

Çalıştığı Birim  

Görevi  

Telefon No  

E-posta Adresi  

T-shirt Bedeni  

 

 

                                                                      FERAGATNAME  

*Ardahan Üniversitesi tarafından 14 Temmuz’da yapılan 15 Temmuz bisikleti sürüş ve yarış 
Etkinliğinin zorluğundan ve karşılaşabileceğim sakatlık vb. kişisel risklerden haberdar 
olduğumu, 
 
*Etkinliğe katılabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğumu, 

*Etkinlik süresince, maruz kalabileceğim maddi ve manevi zararlar ile kazalardan 

organizasyonun sorumlu tutmayacağımı,  

*Sağlık ekipleri ve organizasyon tarafından verilecek kararlara uyacağımı,  

*Pandemi döneminin bilincinde olarak yarışa katıldığımı, kişisel hijyen, sosyal mesafe 

kurallarına uyum ve maske takma konusunda bireysel olarak sorumlu olduğumu,  

*Doğabilecek sıkıntılardan organizasyonu sorumlu tutmayacağımı,  

*Çevreye saygılı olacağımı ve doğal ortamı tahrip etmeyeceğimi kabul ve beyan eder, Yukarıda 

saydığım tüm maddelerden feragat ederim. 

 Acil durumda erişilmesini istediğini kişi ve telefon numarası:  

 

Herhangi bir alerjiniz veya kronik rahatsızlığınız var mı? 

 

 

 

 Tarih ve İmza: 

 


