ƏLAVƏ I

AGF-nin lisenziya qaydaları – Lisenziya üçün Ərizə Forması

Klub, gimnastika bölməsi, cəmiyyət
Təşkilatın əlaqədar şəxsi

Tam adı:

Gimnast

Cinsi:

E/poçtu:
Soyadi:

Adi:

Doğum tarixi (gün/ay/il)
Gimnastika növü
Ünvan

Küçə:
Poçt indeksi:

Şəhər:

Bölgə/rayon:

Nömrə:

Bitmə tarixi:

Vətəndaşlığı:

E/poçtu:
Şəxsiyyət vəsiqəsi

TƏSDİQ VƏ RAZILAŞMA

Mən, AGF-yə üzv olan, Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçmiş klub, fəaliyyəti AGF tərəfindən tanınan gimnastika
bölməsi və ya cəmiyyətinin üzvü, rəsmi AGF yarışı və ya AGF-nin tanıdığı digər turnirlərin iştirakçısı kimi, bununla aşağıdakıları təsdiq edir
və razılaşıram:
1.
Mən, Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) və Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA)* Anti-dopinq Qaydalarını əldə
etdim və nəzərdən keçirdim. Onların bütün müddəalarını və edilmiş düzəlişləri qəbul edir və onlara riayət etməyə razılığımı veririəm.
Bu qaydaları FIG-nin (www.fig-gymnastics.com) və AMADA-nın (www.amada.az)* vebsaytında əks olunmuşdur.
2.
Mən, təsdiq edirəm və razılaşıram ki, gimnastikanın hərtərəfli inkişafını təmin və təşviq etmək məqsədilə, AGF-nin rəsmi yarışları /
tədbirləri və ya tanıdığı milli yarışlar və tədbirlər çərçivəsində məşq və ya yarış zamanı AGF-nin müvafiq qaydalarına uyğun olaraq, foto
və ya video görüntülərim çəkilə bilər və AGF (rəsmi sayt, jurnal, poster, videoçarxlar və s.), Kütləvi İnformasiya Vasitələri tərəfindən
istifadə oluna bilər.**
3.
Mən, AGF tərəfindən mənim haqqımda müvafiq məlumatların AZADA-ya ötürülməsinı, lazımi vaxtda dopinq nəzarətindən keçməyimi
qəbul edir və öz razılığımı bildirirəm.
4. Mən təsdiq edirəm və razılaşıram ki, FIG-nin Anti-Dopinq Qaydaları əsas götürülərək, AGF-nin İntizam Komissiyası mənə qarşı
sanksiyalar tətbiq etmək hüququna malikdir.
5. Mən, həmçinin təsdiq edir və razılaşıram ki, FIG Anti-Dopinq Qaydalarına uyğun olaraq AGF-nin İntizam Komissiyası tərəfindən verilmiş
qərarla bağlı hər hansı bir mübahisəli hal meydana gəldikdə, qərar üzrə Apellyasiya şikayəti AGF-nin İcra Komitəsinə təqdim oluna
bilər.
6.
Mən, təsdiq edirəm və razılaşıram ki, AGF-nin Apellyasiya şikayəti üzrə İcra Komitəsinin qərarı qəti və yerinə yetirilməsi məcburidir.
7.
Mən, bununla AGF tərəfindən mənə əlavə sığorta təklif olunmasından xəbərdar olduğumu və AGF-nin Gimnastların Lısenziyası üzrə
Qaydalarda nəzərdə tutulan xidmətlərlə tanış olduğumu təsdiq edirəm. Mən, həmçinin AGF-nin 4 ay öncə edilmiş xəbərdarlığından
sonra istənilən zaman bu əlavə sığortanı ləğv etmək hüququnu özündə saxladığı haqda məlumatlıyam.
8.
Mən, bu formada qeyd olunan Təsdiq və Razılaşmaları oxumuşam və başa düşmüşəm.

GİMNASTIN İMZASI

QANUNİ NÜMAYƏNDƏSİNİN İMZASI
əgər gimnastın yaşı 18-dən azdırsa

________________________

_______________________________

Bunu imzalamaqla gimnast AGF-nin Nizamnaməsi, İcra Komitəsinin qərarları, AGF tərəfindən əsas götürülən Beynəlxalq Gimnastika
Federasiyasının Akkreditasiya Qaydaları, və AGF-nin bütün müvafiq Qaydaları və onlara olunan düzəlişləri qəbul və riayət etməyə öz
razılığını verir.

Xahiş olunur hazırkı forma ilə yanaşı, doğum haqqında şəhadətnamə, etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsinin (xarici vətəndaşlar isə
Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün verilmiş icazə vəsiqəsinin) surətlərini və 2 ədəd rəngli
fotoşəkil (3*4 ölçüsündə, ağ fonda) AGF-nin ofisinə təqdim edəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçmiş klub, fəaliyyəti AGF tərəfindən tanınan gimnastika bölmələri və cəmiyyətlər ərizə
formasında təqdim olunmuş hər bir və bütün məlumata və sənədlərə görə tam məsuliyyət daşıyır. Ərizə forması doldurulub, vaxtında imzalanıb
və müvafiq klubun, gimnastika bölməsinin və ya cəmiyyətin müdiri və ya müdir müavini tərəfindən möhürlənərək geri göndərilməlidir. Ərizə forması
gimnast tərəfindən imzalanmalıdır. 18 yaşına çatmamış ərizəçinin bütün razılıq formaları Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq
qanuni təmsilçisi tərəfindən də imzalanmalıdır.

*AGF-nin İcra Komitəsinin 27.12.2021-ci il tarixli qərarı ilə əlavə olunmuşdur.
**AGF-nin İcra Komitəsinin 27.12.2021-ci il tarixli qərarı ilə əlavə olunmuşdur.

Tarix

Klub/cəmiyyətin
Möhürü

Klub/cəmiyyətin səlahiyyətli
şəxsinin imzası
Müdir və ya müdir müavinin imzası
Klub/cəmiyyətin tam adı

ƏLAVƏ II

AGF-nin lisenziya qaydaları – Lisenziyanın yenilənməsi üçün Ərizə Forması

Klub, gimnastika bölməsi, cəmiyyət
Təşkilatın əlaqədar şəxsi

Tam adı:

Gimnast

Cinsi:

E/poçtu:
Soyadi:

Adi:

Doğum tarixi (gün/ay/il)
Gimnastika növü
Ünvan

Küçə:
Poçt indeksi:

Şəhər:

Bölgə/rayon:

Nömrə:

Bitmə tarixi:

Vətəndaşlığı:

E/poçtu:
Şəxsiyyət vəsiqəsi

TƏSDİQ VƏ RAZILAŞMA

Mən, AGF-yə üzv olan, Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçmiş klub, fəaliyyəti AGF tərəfindən tanınan gimnastika
bölməsi və ya cəmiyyətinin üzvü, rəsmi AGF yarışı və ya AGF-nin tanıdığı digər turnirlərin iştirakçısı kimi, bununla aşağıdakıları təsdiq edir
və razılaşıram:
1.
Mən, Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) və Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA)* Anti-dopinq Qaydalarını əldə
etdim və nəzərdən keçirdim. Onların bütün müddəalarını və edilmiş düzəlişləri qəbul edir və onlara riayət etməyə razılığımı veririəm.
Bu qaydaları FIG-nin (www.fig-gymnastics.com) və AMADA-nın (www.amada.az)* vebsaytında əks olunmuşdur.
2.
Mən, təsdiq edirəm və razılaşıram ki, gimnastikanın hərtərəfli inkişafını təmin və təşviq etmək məqsədilə, AGF-nin rəsmi yarışları /
tədbirləri və ya tanıdığı milli yarışlar və tədbirlər çərçivəsində məşq və ya yarış zamanı AGF-nin müvafiq qaydalarına uyğun olaraq, foto
və ya video görüntülərim çəkilə bilər və AGF (rəsmi sayt, jurnal, poster, videoçarxlar və s.), Kütləvi İnformasiya Vasitələri tərəfindən
istifadə oluna bilər.**
3.
Mən, AGF tərəfindən mənim haqqımda müvafiq məlumatların AZADA-ya ötürülməsinı, lazımi vaxtda dopinq nəzarətindən keçməyimi
qəbul edir və öz razılığımı bildirirəm.
4. Mən təsdiq edirəm və razılaşıram ki, FIG-nin Anti-Dopinq Qaydaları əsas götürülərək, AGF-nin İntizam Komissiyası mənə qarşı
sanksiyalar tətbiq etmək hüququna malikdir.
5. Mən, həmçinin təsdiq edir və razılaşıram ki, FIG Anti-Dopinq Qaydalarına uyğun olaraq AGF-nin İntizam Komissiyası tərəfindən verilmiş
qərarla bağlı hər hansı bir mübahisəli hal meydana gəldikdə, qərar üzrə Apellyasiya şikayəti AGF-nin İcra Komitəsinə təqdim oluna
bilər.
6.
Mən, təsdiq edirəm və razılaşıram ki, AGF-nin Apellyasiya şikayəti üzrə İcra Komitəsinin qərarı qəti və yerinə yetirilməsi məcburidir.
7.
Mən, bununla AGF tərəfindən mənə əlavə sığorta təklif olunmasından xəbərdar olduğumu və AGF-nin Gimnastların Lısenziyası üzrə
Qaydalarda nəzərdə tutulan xidmətlərlə tanış olduğumu təsdiq edirəm. Mən, həmçinin AGF-nin 4 ay öncə edilmiş xəbərdarlığından
sonra istənilən zaman bu əlavə sığortanı ləğv etmək hüququnu özündə saxladığı haqda məlumatlıyam.
8.
Mən, bu formada qeyd olunan Təsdiq və Razılaşmaları oxumuşam və başa düşmüşəm.

GİMNASTIN İMZASI

QANUNİ NÜMAYƏNDƏSİNİN İMZASI
əgər gimnastın yaşı 18-dən azdırsa

________________________

_______________________________

Bunu imzalamaqla gimnast AGF-nin Nizamnaməsi, İcra Komitəsinin qərarları, AGF tərəfindən əsas götürülən Beynəlxalq Gimnastika
Federasiyasının Akkreditasiya Qaydaları, və AGF-nin bütün müvafiq Qaydaları və onlara olunan düzəlişləri qəbul və riayət etməyə öz
razılığını verir.

Xahiş olunur hazırkı forma ilə yanaşı, doğum haqqında şəhadətnamə, etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsinin (xarici vətəndaşlar isə
Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün verilmiş icazə vəsiqəsinin) surətlərini və 2 ədəd rəngli
fotoşəkil (3*4 ölçüsündə, ağ fonda) AGF-nin ofisinə təqdim edəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçmiş klub, fəaliyyəti AGF tərəfindən tanınan gimnastika bölmələri və cəmiyyətlər ərizə
formasında təqdim olunmuş hər bir və bütün məlumata və sənədlərə görə tam məsuliyyət daşıyır. Ərizə forması doldurulub, vaxtında imzalanıb
və müvafiq klubun, gimnastika bölməsinin və ya cəmiyyətin müdiri və ya müdir müavini tərəfindən möhürlənərək geri göndərilməlidir. Ərizə forması
gimnast tərəfindən imzalanmalıdır. 18 yaşına çatmamış ərizəçinin bütün razılıq formaları Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq
qanuni təmsilçisi tərəfindən də imzalanmalıdır.

*AGF-nin İcra Komitəsinin 27.12.2021-ci il tarixli qərarı ilə əlavə olunmuşdur.
**AGF-nin İcra Komitəsinin 27.12.2021-ci il tarixli qərarı ilə əlavə olunmuşdur.

Tarix

Klub/cəmiyyətin
Möhürü

Klub/cəmiyyətin səlahiyyətli
şəxsinin imzası
Müdir və ya müdir müavinin imzası
Klub/cəmiyyətin tam adı

