
 

  
 

   

 
 
 
 
 
 

Sınırlı Sorumluluk Şartları

1. Bir dövüş sporu olması sebebiyle HEMA (Historical European Martial Arts), Tarihi Eskrim ve Tarihi 
Savaş Sanatları, Sporcu için hem bedensel hem de spor teçhizatlarına yönelik maddi hasar riskleri taşımak-
tadır. Sporcular, çalışma esnasında meydana gelebilecek bu tür zararlar konusunda işbu belge ile önceden 
bilgilendirilmiştir. Çalışma Kurallarına veya görevli Eğitmenlerin yönlendirmelerine uyulmaması sonucu 
meydana gelebilecek hasar, zarar ve yaralanmalardan, Sporcu sorumludur.

2. Haftalık çalışmalara, sınavlara ve Serbest dövüş oyunlarına (freeplay / spar) katılım, yeterli ön eğitimi 
almış sporcunun özgür iradesi ve sorumluluğunda ve gerekli koruyucu teçhizat giyilerek gerçekleşmektedir. 
Çalışma esnasında meydana gelebilecek yaralanma, sakatlık ve diğer durumlardan Tarihi Savaş Sanatları 
Derneği ve Derneği temsil eden Yetkililer ve eğitmenler sorumlu değildir.

3. Sporcu, kayıt sırasında haberi ve bilgisi olduğu mevcut sağlık sorunlarını veya benzeri sağlık durum-
larını Kurs Kayıt Formunda belirtmek ve çalışmalara kendi sağlığını gözeterek katılmakla yükümlüdür. Spor-
cunun bildirmediği tüm rahatsızlık, hastalık ve engel halinden doğacak olumsuzluklardan Tarihi Savaş Sanat-
ları Derneği, Derneği temsil eden Yetkililer ve Eğitmenler sorumlu değildir

4. Serbest dövüş oyunlarına (freeplay / spar) katılım yalnızca eksiksiz koruyucu teçhizat ve uygun 
nitelikte çelik kılıç ile gerçekleştirilebilir. Her Sporcu kendi koruyucu giysisinin uygun nitelikte, hasarsız ve 
çelik kılıcının çalışma için güvenli olduğunu denetlemekle yükümlüdür. Eğitmenler, teçhizatın katılıma yete-
cek nitelikte olup olmadığını denetleme yetkisine sahiptirler. Teçhizatının eksik olduğuna karar verilen sporcu 
eğitime alınmayacaktır

5. Çalışmalarda kullanılmak üzere Tarihi Savaş Sanatları Birliği’nden ödünç alınan kılıçların denetimi 
sporcu tarafından çalışma öncesinde yapılmalı, kusurlu kılıçlar mutlaka değiştirilmelidir. Emin değilseniz, 
görevli Eğitmene danışınız.

6. Çalışma alanına getirilen giysi, kıymetli eşya ve ekipmanlardan Tarihi Savaş Sanatları Derneği sorum-
lu değildir.

Üstteki Sınırlı Sorumluluk Şartları bildirisini okuyup anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.
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