FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN “MÜBARİZƏR” SOSİAL-İDMAN
TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAKININ TƏŞKİLATINDA XİDMƏT
GÖSTƏRMƏSİ BARƏSİNDƏ TƏKLIF
«Events Managementr Azerbaijan» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (bundan sonra
İcraçı adlandırılacaq) fiziki şəxslərin “Mübarizlər” sosial-idman tədbirində iştirakını
təşkil etmək üzrə xidmətini (bundan sonra Xidmət adlandırılacaq) təklif edir.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinin 7-ci bəndinə
uyğun olaraq hazırkı təklif Oferta sayılır. Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsinin 409-cu maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq Ofertanın tam və
qeyd-şərtsiz qəbul olunmasının şərti Tədbirdə iştirak etməyi və ya Sifarişçi
tərəfindən Tədbir Biletinin əldə etməsini nəzərdə tutur.

Terminlər və anlayışlar
1. “Təklif” – İcraçının saytında yerləşdirilmiş "“Mübarizlər" idman tədbirində
iştirakın təşkili üzrə xidmət göstərməsinədairtəklif sənədi.
2."İcraçının saytı" - İnternetdə http://heroleague.az ünvanında yerləşdirilmiş
resurs (həmçinin ikinci dərəcəli domenlər)
3."Aksept" - Tədbirin keçirildiyi gün qeydiyyat prosedurundan keçmək və ya
hazırkıTəklifdə müəyyən edilmiş qaydada Xidmət haqqını ödəmək yolu ilə (hansı
tədbirin daha tez baş verməsindən asılı olaraq) Təklifnın şərtlərinə tam və qeydşərtsiz qoşulma.
4."Xidmət" - Təklif şərtlərinə uyğun olaraq Sifariçinin Tədbirdə iştirakının təşkili.
5."Tədbir" - sonunda İcraçı tərəfindən müəyyən edilmiş nümünəyə uyğun olaraq
xatirə nişanları təqdim olunan, təbii və süni yollarla yaradılmış maneələrdən ibarət
trası keçmək məqsədini daşıyan "Mübarizlər" idman tədbiri.
6."Bilet" - Tədbirin tarixi və vaxtı, Tağımın nömrəsi haqqında məlumat daşıyan və
Tədbirdə iştirak etmək hüququnu təsdiq edən, Xidmət haqqını ödədikdən sonra
İştirakçıya təqdim olunan, unikal nömrəli elektron fayl.
7."İcraçı" - Bakı şəhəri Nəriman Nərimanov prospekti 206 ИНН 1304737151
ünvanında yerləşən «Events Management Azerbaijan» Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyət («Events Management Azerbaijan» MMC), İcraçı Tədbirin təşkilatçısı
olaraq çıxış edir.
8."Sifarışçı" - Tədbirin keçirildiyi gün qeydiyyat prosedurundan keçmək və ya
hazırkıTəklifdə müəyyən edilmiş qaydada Xidmət haqqını ödəmək yolu ilə (hansı
tədbirin daha tez baş verməsindən asılı olaraq) Təklifnın şərtlərinə tam və qeydşərtsiz qoşulmuş yetkinlik yaşına çatmış fiziki şəxs.
9."Tras" - Tədbir iştirakçılarının fəth etdiyi fərqli maneələrin və tikililərin (həmçinin
bina elementlərinin, kəsişmə ərazilərinin, su qovşaqlarının, tikanlı məftil

hasarlarının və s.) yerləşdiyi, xüsusi işarələrlə təyin edilmiş, ərazinin xətti
sahəsidir. Tras bütovlüklə və onun ayrı-ayrı elementləri İcraçının mülkiyyəti sayılır
və yarış zamanı Sifarişçinin istifadəsinə verilir.
10.”Tədbir Qaydaları” - İcraçı tərəfindən müəyyən edilmiş davranış və təminetmə,
iştirak, Tədbirə qatılma fəaliyyətlərini tənzimləyən, Sifarişçi, Tədbir Qonaqları,
Tədbir Heyəti və digər şəxslər üçün mütləq sayılan qaydalar və tələblər.
11.”Tədbir Heyəti” - aşağıdakı nişanlarla fərqlənən İcraçının əməkdaşları və
nümayəndələri, eləcə də Tədbirin keçirilməsini təmin edən digər şəxslər (həmçinin
Müdafiə Nazirliyinin hərbiçiləri, Təlimçilər (Trası fəth etmə zamanı Tağımı
müşaiyət edən hərbiçi və ya İcraçının əmakdaşları), könüllülər, tibbi heyət və s.):
o
o
o
o

İcraçının əməkdaşları - Üzərində “Təşkilatçı” yazısı olan köynəklərlə
Könüllülər - Üzərində “Könüllü” yazısı olan köynəklərlə
Tibbi heyət – Ağ xələt
Təlimçilər - Üzərində “Təlimçi” yazısı olan köynəklərlə

12.”Tədbir Qonağı” – Tədbir zamanı Sifarişçi, Tədbir Heyəti qismində çixiş
etməyən və Tədbirin keçirilməsində digər şəkildə, həmçinin ictimai asayişin və
ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında cəlb olunmayan Tədbir məkanında olan
fiziki şəxs.
13.”Tağım” - İcraçı tərəfindən Trası keçmək məqsədilə müəyyən edilən bir qrup
tədbir iştirakçısı.
14.”Qeydiyyat forması” - İcraçının Saytında və/və ya biletlərin əldə olunması üçün
nəzərdə tutulmuş “İnternet” şəbəkəsinin səhifəsində yerləşdirilmiş Sifarişçi
haqqında məlumat siyahısı.

Təklifin predmeti
1. İcraçı hazırkıTəklifnın şərtlərinə müvafiq olaraq İştirakçıya Xidmət göstərməsini
öhdəsinə götürür, Sifarişçi isə Xidmət haqqını ilkin ödəniş şərtlərinə müvafiq
olaraq ödəməyi öhdəsinə götürür.
2. Xidmətin tərkibi:
o Sifarişçinin, biletin üzərində qeyd olunmuş Tağımın tərkibində, Trası bir
dəfə olaraq keçməsi.
o Trası keçdikdən sonra Sifarişçiyə xatirə nişanın təqdim olunması
o Ağlasığan miqdarda içməli suyun təqdim olunması. İcraçının Sifarişçiyə
həm ödənişsiz, həm ödənişli olaraq digər xidmətləri təklif etmək haqqı var,
Sifarişçi İcraçı tərəfindən göstərilən əlavə xidmətlərdən yararlanmaq
məcburiyyətində deyil.
3. Tədbirin keçirilmə tarixi və yeri haqqında məlumat, həmçinin Xidmət haqqında
ətraflı məlumat İcraçının Saytında, "İştirak" bölümündə yerləşdirilir. Məlumat
həmçinin digər mənbələrdə də yerləşdirilə bilər, eləcə də bilet əldə etmə
səhifəsində.
4. Tədbirdə iştirak həyat və sağlamlıq üçün müəyyən risklə bağlıdır. Sifarişçi
müstəqil olaraq öz imkanlarını qiymətləndirir və Tədbirdə iştirakı nəticəsində
yaranmış mənfi təsirlərə görə məsuliyyət aparır. Bədən tərbiyəsi və idmanla
məşğul olmaq üçün tibbi məhdudiyyətləri olan şəxslərin iştirak etməsi
məsləhət görülmür.

5. Təklifə qoşularaq Sifarişçi aşağıdakıları təsdiq edir:
o Təklif şərtləri ilə birmənalı razılaşmasını
o "Mübarizlər" idman tədbirində iştirakı zamanı Əlavə 1 –də qeyd
olunmuştəhlükəsizlikqaydaları ilə tanış olmasını və bütün tələblərə mütləq
şəkildə riayət etməsini.
o HazırkıTəklifnın icrası məqsədi ilə İcraçı tərəfindən şəxsi məlumatların
istifadə olunmasına razılıq verməsini
o Tədbir zamanı əldə olunmuş Sifarişçinin təsvirinin ictimayələşdirilməsinə və
gələcəkdə istifadə olunmasına razılığın verilməsini

Tərəflərin
öhdəlikləri

hüquqları

və

1. İcraçı aşağıda qeyd olunanları öz öhdəsinəgötürür:
o Sifarişçini
Tədbirin tarixi, saatı və keçirilmə yeri haqqında
məlumatlandırmağı
o Sifarişçinin Tədbirin keçirilmə yerinə buraxılmasının təmin edilməsini
o Tədbir günü qeydiyyat prosedurunu, qeydiyyat zamanı Sifarişçiyə xüsusi
nömrə və Tağımın nömrəsi əks olunan köynəyin təqdim edilməsini və şəxsi
əşyalar üçün paketin təqdim edilməsini təşkil etməyi
o Tras ərazisində ən azı 3 (üç) ədəd içməli su verilmə nöqtələrinin
mövcudluğunu təmin edilməsini
o Tədbir zamanı tibbi yardımın təşkil edilməsini
o Trasın və elementlərinin təhlükəsizlik normalarına uyğunluğunun təmin
edilməsini
o Tədbirdə iştirak zamanı təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimin
keçirilməsini
o Tədbirin keçirilməsi üçün yetərli sayda işçi heyətinin təmin olunmasını
o Biletin əldə olunması zamanı Sifarişçini aşağıdakı məlumat və sənədlərlə
təmin olunmasını:
• Xidmət haqqında məlumat (tarix, vaxt, tədbirin keçirilmə yeri, təqribi Tədbir
proqramı və s.)
• HazırkıTəklif
• Təhlükəsizlik təlimatıƏlavə 1
• Şəxsi məlumatların istifadə olunmasına dair Razılıq forması
o Sifarişçidən alınan məlumatların məxfiliyinin qorunmasını və Sifarişçinin
razılığı olmadan üçüncü şəxslərə ötürülməməsini təmin etmək (Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutumuş hallar istisna olmaqla)
o Təklifin şərtlərində dəyişikliklər və/və ya əlavələr olduğu zaman Sifarişçini
İcraçı
Saytında
müvafiq
məlumatın
yerləşdirilməsi
yolu
ilə
məlumatlandırılmasını.
2. İcraçının hüquqları:
o Trasın konfiqurasiya və uzunluğunda və Tədbirin proqramında dəyişikliklər
etmək
o Tədbir biletlərinin satış şərtlərini və qaydasını müəyyən etmək
o Tədbir iştirakının qaydalarını, Qonaqların davranış qaydalarını və Tədbirin
təşkili və keçirilməsi ilə bağlı digər qaydalarını müəyyən etmək, Sifarişçidən

və Tədbirdə iştirak edən digər şəxslərdən qaydalara riayət etmələrini tələb
etmək
o Tədbir zamanı foto və video çəkilişin aparılması qaydasını müəyyən etmək
o İcraçının saytında dəyişikliklər və əlavələr haqqında məlumatların
yerləşdirilməsi şərti ilə birtərəfli qaydada Təklif qaydalarını dəyişmək və
əlavələr etmək. Tədbirin keçirilmə tarixindən ən az 5 (beş) gün əvvəl
İcraçının Saytında müvafiq məlumatın yerləşdirilməsi şərti ilə İcraçı
Tədbirin tarixində, saatında və keçiriləcək yerində dəyişikliklər edə bilər
o Tədbir zamanı qida məhsullarının verilməsini və/və ya satılmasını təşkil
etmək və müstəqil olaraq qida məhsularının tərkibini və sayını müəyyən
etmək.
o Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin təqdim edilməməsi, digər şəxsə mənsub
olan biletin təqdim edilməsi, Sifarişçi tərəfindən bilet haqqının
ödənməməsi, Sifarişçinin alkoqol, narkotik, toksik vasitələrin təsirində
olduğu hallarda, Sifarişçinin təhlükəsizlik Təlimatına, Davranış qaydalarına
və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş
digər qayda və tələblərə riayət etməməsi hallarda Sifarişçini iştirak etməyə
buraxmamaq
o Tədbir zamanı foto və video çəkilişləri həyata keçirmək, əldə olunan
materialları bildiyi kimi istifadə etmək
o AR qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydalara əsasən digər
fəaliyyətləri həyata keçirmək.
3. Sifarişçiyə dir tələblər:
o Xidmət haqqını Təklifdə müəyyən edilmiş tarixdə ödəmək
o Tədbir biletini əldə etdiyi zaman özü (iştirakçı) haqqında tam və düzgün
məlumatları vermək:
• ASA
• Doğum tarixi
• Sifarişçi tərəfindən Təklifin icrası zamanı yaranmış suallar haqqında
bildirişlərin (mesajların) alınması məqsədi ilə istifadə olunan elektron
ünvan, əlaqə nömrələri
• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və sənədi
verən orqanın adı
• Yaşadığı ünvan
• Qeydiyyat formasında qeyd olunmuş digər vacib məlumatlar
o Tədbirə qeydiyyat zamanı üstündə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi gətirmək
və İcraçıya təqdim etmək
o Bileti digər şəxsə yalnız İcraçı tərəfindən müəyyən edilmiş prosedurun
həyata keçirilməsi və ya prosedurun həyata keçirilməməsi təqdirdə İcraçı
ilə razılıq şərti ilə ötürmək.
o İcraçı tərəfindən təsdiqlənmiş Təhlükəsizlik Təlimatına, davranış
qaydalarına riayət etmək. Tədbirin gedişatı ərzində İcraçının təlimatlarına
riayət etmək. Tədbirin gedişatını tənzimləyən sənədlər İcraçının Saytında
“İştirak” bölümündə yerləşdirilib.
o İcraçının əqli fəaliyyəti nəticəsində yaranmış kontenti İcraçının yazılı
şəkildə razılığı olmadan istifadə etməmək. Qanunvericilikdə sərbəst istifadə
üçün nəzərdə tutulmuş əqli fəaliyyətin nəticəsində yaranmış kontent istisna
olmaqla.
o Tədbir zamanı paltarın üzərindən İcraçı tərəfindən verilmiş xüsusi köynəyi
geyinmək və sponsorların loqolarını qapatmamaq.

4. Sifarişçinin hüquqları:
HazırkıTəklifə uyğun şəkildə Xidmətdən yararlanmaq
Tədbir zamanı ehtiyac duyulan yardımı almaq (həmçinin tibbi və məsləhət
xarakterli)

Xidmət haqqı
qaydaları

və

ödəniş

1. Xidmət haqqı İcraçı tərəfindən müəyyən edilir və Sifarişçi tərəfindən əldə
olunan Biletin qiyməti ilə bərabərdir.
2. İcraçı Sifarişçinin seçimindən asılı olaraq Xidmət haqqını həm nəğd, həm də
bank kartı vasitəsi ilə ödəmək imkanını yaradır. Mövcud olan ödəmə növləri
Sifarişçiyə ödəniş zamanı təqdim olunur.
3. Ödəniş tarixi Sifarişçi tərəfindən nəğd və ya bank kartı vasitəsi ilə ödəniş
olunduğu tarix sayılır. İcraçının hesabına köçürülən vəsaitlər üzrə xərcləri
Sifarişçi daşıyır.

Xidmət göstərmənin qaydası
və müddəti
1. Xidmət Biletin üzərində qeyd olunmuş və ya Tədbir günü tarixinin dəyişildiyi
zaman İcraçı tərəfindən bildirilmiş Tədbir günündə göstərilir.
2. Sifarişçi əldə etdiyi Biletlə yalnız bir dəfə Xidmət ala bilər.
3. Tədbirdə iştirak etmək üçün
yetirməlidir:

Sifarişçi aşağıda qeyd olunanları yerinə

o qeydiyyat nöqtəsində biletini və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim
etmək və qeydiyyatdan keçmək
o üzərində xüsusi nömrə əks etdirən önlüyü və şəxsi əşyalar üçün nəzərdə
tutulmuş paketi qəbul etmək
o idman geyim və ayaqqabılarını geyinmək, şəxsi əşyalarını İcraçı
təmsilçisinə təslim etmək
o açılışma//isinmə və təlimat yerinə keçmək
o Tədbir zamanı təhlükəsizlik qaydaları üzrə təlimini keçmək
o İcraçının göstərişi ilə öz Tağımı ilə bərabər start nöqtəsinə keçmək
4. Trasın sahələri ərazidə nişanlanıb, maneələrin fəth edilməsi Sifarişçi tərəfindən
müstəqil olaraq Tədbirin digər İştirakçıları ilə bərabər və İcraçıHeyətinin köməyi
ilə həyata keçirilir. Sifarişçi hər hansı maneəni keçməyə və ya yanından keçə
bilər.

Tərəflərin məsuliyyətləri
1. Təklifin öhdəliklərini icra etmədikləri və ya lazımınca icra etmədikləri halda
Tərəflər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
qaydada məsuliyyət daşıyır.
2. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan, qabaqcadan nəzərdə tutulması və
məntiqə uyğun ehtiyatlılıq şəraitində rəf edilməsi mümkün olmayan
qarşısıalınmaz qüvvə (hərbi əməliyyatlar, fövqəladə hallar, hökumətin
qərarları, mülki iğtişaşlar, mühasirə, zəlzələ, yanğın, daşqın və s. kimi
hadisələr) ortaya çıxdığı təqdirdə Tərəflər üzərinə götürdükləri öhdəliklərin
yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.
3. HazırkıTəklifin 7.2 bəndində qeyd olunmuş hadisələrin baş verməsi halda,
Tərəflərin öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi digər tarixə keçirilir.
4. İcraçı Sifarişçinin Trası fəth etmə zamanı zədələnmiş və itirilmiş əşyalarına
(həmçinin geyim, ayaqqabı, avadanlıqlar) görə məsuliyyət daşımır.
5. İcraçı Sifarişçi tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarının və İcraçı tərəfindən
müəyyən edilmiş digər qaydaların pozulması nəticəsində Sifarişçinın
həyatına, sağlamlığına və mülkiyyətinə dəymış zərərə görə məsuliyyət
daşımır.

Məxfilik və şəxsi məlumatların
qorunma şərtləri
1. İcraçı Sifarişçinin şəxsi məlumatlarının toplanmasını və istifadəsini aşağıda
qeyd olunan məqsədlərlə həyata keçirir:
o HazırkıTəklifə uyğun şəkildə Sifarişçiyə Xidmət göstərmək və öz
öhdəliklərini yerinə yetirmək
o Sifarişçinin həyatına, sağlamlığına və mülkiyyətinə dəyə biləcək zərər
haqqında xəbərdarlıq etmək
o Tədbir zamanı ictimai nizam-intizamı və ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək
o İnternet şəbəkəsində nəticələrin paylaşılması vasitəsi ilə Sifarişçini Trasın
keçirilmə saatı haqqında məlumatlandırmaq
o Sifarişçini İcraçının məhsul və xidmətləri haqqında elektron poçt və SMS
vasitəsi ilə məlumatlandırmaq
2. Bileti əldə etdiyi zaman
Sifariçşi şəxsi məlumatlarının Xidmətin
göstərilməsi üçün kifayət həcmdə emal edilməsinə (toplanma,
sistemləşdirilmə, saxlanma, dəqiqləşdirilmə, yenilənmə və dəyişdirilmə
daxil), istifadə edilməsinə, şəxsizləşdirilməsinə, blok olunmasına, məhv
edilməsinə və yalnız Sifarişçinin qanuni hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə
və qanunvericlikdə nəzərdə tutulmuş hallarda üçüncü şəxslərə
ötürülməsinə razılığını bildirir.
3. İcraçı Sifarişçi tərəfindən təqdim olunmuş şəxsi məlumatların məxfiliyini
qorumağı, üçüncü şəxslərin icazəsiz istifadə etmək cəhdinə yol verməməyi
və Təklifin icra olunmasında birbaşa əlaqəsi olmayan şəxslərin məlumatın
əldə etməsinə yol verməməyi öhdəsinə götürür.

4. Sifarişçinin hazırkı məxfilik və şəxsi məlumatların qorunması Şərtləri ilə
tanış olması qeydiyyat və bileti əldə etmə zamanı Sifarişçi tərəfindən
təqdim olunmuş məlumatların istifadəsinə razı olduğunu bildirir.
5. Hazırkı ilə Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının 11.05.2010 tarixindən №
998-IIIQ qanununa uyğun olaraq hüquq və öhdəlikləri ilə tanış olduğunu
təsdiq edir.
6. Sifarişçinin şəxsi məlumatlarının istifadə edilməsinə razılığı istənilən zaman
geri çəkilə bilər.
7. Sifarişçi istənilən zamanməktubun aşağısındakı “ləğv et” düyməsinə
tıklayaraq poçt bildirişlərindən abunəliyini ləğv edə bilər.

Mübahisələrin həlli
1. Təklifin icrası zamanı yaranan mübahisələr və fikir ayrılıqları Tərəflər
arasında danışıqlar yolu ilə həll olunur. Təklifin icrası ilə bağlı iradlar
Tərəflərə bir-birinə sifariş olunmuş korrespondensiya tərəfindən çatdırılma
bildirişi ilə birgə göndərilir. İrada cavab verməyin müddəti 15 (on beş)
təqvim günü təşkil edir.
2. Tərəflərin
razılığa
gəlmədiyi
halda,
mübahisələr
Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə həll olunmasına məruz
qalır.

Xidmətdən imtina
1. Sifarişçi birtərəfli qaydada linkdə qeyd olunmuş formanı istifadə edərək
biletin qaytarılması haqqında ərizənin orijinalını göndərərək Xidmətdən
imtina edə bilər. Ərizənin orijinalı Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nəriman
Nərimanov prospekti 206 ünvanına göndərilərməlidir. Ödəniş haqqını
qaytararaq Sifarişçinin bileti əldə etdiyi zaman İcraçı öz tərəfindən bank və
ya ödəmə aqentinə ödədiyi məbləği komissiya olaraq tuta bilər.
Komissiyanın məbləği biletin qiymətindən 10%(on faiz)olaraq hesablanır.
Əgər Tədbir Təşkilatçının səhvi nəticəsində keçirilmirsə
komissiya
tutulmur. Bileti qaytarmaq haqqında ərizənin baxılması ərizə alınan gündən
sonra 10(on) iş günü ərzində baş verə bilər.
2. Ərizə hazırlandığı zaman aşağıdakılara diqqət yetirin:
o Ərizə biletlərin ödəməsi həyata keçirilən bank kartının sahibi olan şəxs və
şirkətin Baş Direktoru tərəfindən imzalanır.
o Ərizənin çatması andan etibarən müvafiq biletlər sıfırlanır.
o Ərizələr Tədbirin başlamasından əvvəl 24 saatdan az olmayaraq zaman
ərzində qəbul olunur. Ərizənin verilmə tarixi, ərizənin orijinalının
çatdırılması saat və dəqiqə sayılır.
o Şirkət hissə-hissə olaraq biletlərin qaytarılmasını həyata keçirmir. Sifarişdə
qeyd olunan bütün biletlərin məbləği qaytarılır.

İcraçı haqqında məlumat

«Events Management Azerbaijan» MMC, 5 Dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən 1304737151 dövlət qeydiyyat nömrəsi
ilə qeydiyyata alınmışdır.
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov 206
Cari hesab nömrəsi: AZ19PAHA40090AZNHC019002941, “AFB Bank” Səhmdar
Cəmiyyəti.
İş rejimi: İş günləri ərəfəsində 9:00-dan 18:00-a qədər.

"Mübarizlər" kütləvi idman yarışı tədbirinin təşkil olunmasında iştirak edəcək fiziki
şəxslər üçün ictimailəşdirilmiş şərtlərdən ibarət 1 nömrəli əlavə:

1.Ümumi təhlükəsizlik qaydaları:
1. Tədbirə yalnız səhhətində problem mövcud olmayan, Təlimatın həqiqi
sənədi ilə tanış olmuş, Tədbirin keçirilmə qaydaları ilə tanış olmuş,
həmçinin ehtiyat tədbirləri ilə bağlı təlim keçmiş iştirakçılar qatıla bilər.
2. Hər bir iştirakçı Trası yalnız özü fəth etməlidir. Fəth edilmə zamanı İştirakçı
əvəzlənməsi qadağandır.
3. Tədbirdə iştirak insan həyatı və sağlamlığı üçün müəyyən təhlükə
daşıdığıdan, hər bir iştirakçı öz sağlamlıq həddini və fiziki göstəricilərini
özü qiymətləndirməklətədbirdə iştirak edib etməməyinə dair qərar verir.
Biletin əldə olunması və Trasın fəth edilməsinə başlamaq, İştirakçının
təlimatın həqiqi sənədi ilə tanış olduğunu, tədbirdə iştirakın insan həyatı və
sağlamlığı üçün müəyyən təhlükələr yaratdığını qəbul etməsini bildirir.
4. Aşağıda qeyd olunmuş müddəalara cavab verməyən şəxlər Tədbirdə
iştirak edə bilməz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Səhhətində mövcud olan hər hansı problemlər səbəbindən idman və bədən
tərbiyəsi ilə məşqul olmağı tövsiyyə edilməyən
Spirtli, narkotik və ya toksiki maddələr qəbul etmiş şəxlər
Trasın fəth edilməsi zamanı qadağan olunan əşyalardan istifadə edən
Təhlükəsizlik tələblərini pozmuş təchizatlar
Öz davranış formasına görə digər iştirakçıların həyat və sağlamlığına təhlükə
yaradan şəxslər
Təhlükəsizlik tədbirlərinə dair təlim keçməyən şəxslər
İsinmə və açılışma hərəkətləri etməyən şəxslər
Zədə almış şəxslər
Həkim göstərişi ilə kardiostimulator və ya Tras qaçışı zamanı, daxilində
nasazlıq yarana biləcək digər tibbi vasitələrdən istifadə
18 yaşına çatmayan şəxslər
Təşkilatçının fikrinə əsasən digər iştirakçıların həyat və sağlamlığına təhlükə
yarada biləcək şəxlər
5. İştirakçılar və Tədbir Qonaqları Tədbir qaydalarına riayət etməlidirlər.
6. Tədbir keçirilməsi zamanı iştirakçılara aşağıdakı təhlükəli amillər təsir
göstərə bilər:
• Qurğu və ləvazimatların istifadəsi zamanı alına bilən zədələr
• Sürüşkən qrunt və ya kobud səth üzərinə yıxılma zamanı alına bilən
zədələr
• Qaçış zamanı toqquşma nəticəsində zədələnmə
• Aşağı hava temperaturunda keçiriləcək Tədbir zamanı soyuqdəymə
• Suda yerləşən maneələri keçərkən zədələnmə və ya boğulma
• Od və tüstü maneələrini fəth edərkən alınmış zədələr, həmçinin pirotexnika
vasitələrindən istifadə zamanı zədələnmə

•

Nasaz elektrotexnika qurğusundan istifadə zamanı elektrik cərəyanından
zədələnmə
• Pirotexnika maddələrinin istifadəsi zamanı yaranmış partlayış dalğası,
yüksək səs, tüstü və parlaq işıq təsirindən zədələnmə
• maneələr zamanı alınmış zədələr.
7. Geyim və təсhizad tələbləri
1. Trasın fəth edilməsi zamanı iştirakçı fəsilə və hava şəraitinə uyğun olan yüngül,
dözümlü idman geyimi və ayaqqabısı ilə təchiz olunmalıdır. Geyim forması Trasda
yerləşən maneələr və tikilmiş strukturlara ilişə biləcək və bununla iştirakçıya və ya
digər iştirakçılara təhlükə yarada biləcək qabarıq elementlər (yamaq, sap, ip,
bəzək əşyaları və s.) iştirak etməməlidir.
2.Tövsiyə olunan geyim forması:
•
•
•
•
•
•
•

Saçların müdafiəsi üçün papaq (tikili elementlərindən və gün dəymədən
qorunma üçün)
Uzunqol köynək;
Dirsək və dizlərin müdafiəsi;
Hava şəraitinə uyğun geyim forması;
Əlcəklər;
İdman şalvarı;
Kobud ərazidə qaçış üçün nəzərdə tutulmuş rezin şipli idman ayaqqabısı

8. Trasın fəth edilməsi zamanı hər-hansı növ ləvazimat və qurğulardan
(kəndir, pilləkən, kəsici-deşici vasitələr və s.) həmçinin çanta, torba və
digər vasitələrdən istifadə qadağandır.
9. İştirakçı zədə aldığı təqdirdə trasdan dərhal uzaqlaşması və tibbi yardım
alması üçün müraciət etməlidir. İştirakçı tədbir zamanı zədələnmiş və ya
təhlükə ilə qarşılaşmış iştirakçını aşkar etdikdə ona yardım edərək, trasdan
kənarlaşdırmalı və dərhal tədbir təşkilatçısına, iştirakçının zədələnməsi
barədə məlumatlandırmalı və tibbi yardım çağırmalıdır.
10. Tədbirin keçirildiyi ərazidə tibbi məntəqələr yerləşdirilib - ərazidə xüsusi
maşınlarda yerləşən bir neçə Təcili Yardım briqadası xidmət göstərir.
İştirakçı öz istəyi ilə tibbi yardım məntəqəsinə yaxınlaşa və ya Tədbir
Heyətinə müraciət edə bilər.
Tibbi məntəqələrin yerləşdiyi ərazilər:
• Start və finiş nöqtələrində
• İştirakçıların qeydiyyat məntəqəsində;
• Tras boyu ərazidə
11. Hər bir iştirakçı digər iştirakçılarla bağlı baş vermiş istənilən bədbəxt hadisə
haqqında xəbəri Tədbir təşkilatçılarına dərhal çatdırmalı, yaralıya ilk tibbi
yardımı göstərməli, ehtiyac olduğu təqdirdə yaralanmış iştirakçını
yaxınlıqda yerləşən tibb məntəqəsinə çatdırmalıdır. Tras ərazisində
yerləşən strukturların və ya cihazların nasaz olduğunu aşkar etdikdə bu
struktur və cihazdan istifadəni dayandırmalı və tədbir təşkilatçılarını
məlumatlandırmalıdır. Zədələnmiş struktur və ya cihazlar işarələnir.
Nasazlıq aradan qaldırılmayanadək bu struktur və cihazların digər
iştirakçılar tərəfindən istifadəsi qadağan olunur.

12. Tədbirə qatılmış qonaqların Trasın fəth edilməsində iştirakı, Trasa
maksimum 20 metrə qədər yaxınlaşmaq, və trası fəth edən iştirakçılara
hər-hansı bir vasitə ilə maneəçilik törətmək qadağandır. Tədbir Qonaqları
Tədbir Təşkilatçılarının göstərişlərinə əməl etməlidirlər.
13. Maneəni fəth edə biləcəyinə əmin olmadıqda, həmçinin səhhətində
nasazlıq hiss etdikdə iştirakçı maneəni keçməyə və ya Trasdan uzaqlaşa
bilər.
14. İştirakçılar tərəfindən Trasın keçməsi biletin üzərində qeyd olunmuş
nömrəyə uyğun olanTağımın tərkibində baş verir.

2. Tədbirdən öncəki və Trasın fəth edilməsi zamanı
təhlükəsizlik tələbləri
1. İştirakçılar fəsil və hava şəraitinə uyğun olan idman forması və rezin şipli
ayaqqabıları geyinməlidir.
2. Tədbir heyəti ilə birlikdə kompleks isinmə və açılışma hərəkətləri etməlidir.
3. Startdan öncə iştirakçılara təhlükəsizliklə bağlı təlimat verilərək xarici baxış
həyata keçirilir.
4. Tədbir heyəti Tras boyu istifadə edilən ləvazimat və ərazidə yerləşən tikililərin
istifadəyə yararlılığını yoxlayır.
5. Tədbir heyəti Trasda yerləşən su ərazisində, həmçinin enmə və tullanma
ərazilərində yad əşyaların olub-olmamasını yoxlayır.

3.Tədbir zamanı təhlükəsizlik tələbləri
•
•
•
•
•
•
•
•

1. İştirakçıya dair tələblər:
Trasın keçməsini yalnız Tədbir Heyəti tərəfindən verilmiş siqnaldan sonra
başlamaq.
Tədbirin qaydalarına riayət etmək, Tədbir Heyəti tərəfindən verilmiş bütün
tapşırıqları yerinə yetirmək.
Digər iştirakçılarla toqquşmalara və zədələrə yol verməmək.
Zədələrin qarşısını almaq məqsədi ilə toqquşma və ya yerə yıxılma zamanı
qruplaşmaq.
Atma yarışları zamanı atış istiqamətində digər iştirakçıların olmadığına
diqqət etmək.
Suya tullanmazdan öncə tullanma istiqamətində digər iştirakçıların
olmadığına diqqət etmək.
Yüksəklikdən tullanma zamanı tullanma nöqtəsində kənar əşyaların və
digər iştirakçıların olmadığına əmin olmaq. Zədələnmənin qarşısını almaq
məqsədi ilə düz ayaqlar üzərinə düşmək qadağandır.
Trası yalnız xüsusi olaraq nişanlanmış ərazi sahələrində keçmək.

•
•
•
•
•
•

2. İştirakçıya qadağan edilir:
İşə düşmüş pirotexnik vasitələrə yaxınlaşmaq.
Hərbi avadanlıqlara və Tras ərazisində olmayan digər tikili və texniki
vasitələrə yaxınlaşmaq.
Digər İştirakçıların Trası keçməsinə maneə törətmək.
Odlu silahlardan atəş açan hərbiçilərə yaxınlaşmaq.
Tras tikililərinin hərəkətli elementlərinə barmaq, əl, ayaq və digər bədən
hissələrini soxmaq.
Dəmir şipli ayaqqabılar geyinmək.

4. Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik tələbləri

1. Fövqəladə halların baş verməsi zamanı Tədbir Heyətinə xəbər etmək, sakitliyi
qorumaq və Tədbir Heyətinin tələblərini yerinə yetirmək.

5.Tədbirin sonunda təhlükəsizlik tələbləri

1. Trasın sonunda finişa çatmış Tağımın bütün iştirakçıları siyahıya uyğun olaraq
yoxlanılır.
2. İştirakçılar
geyinməlidilər.

idman

geyimlərini

dəyişib

quru

paltar

və

ayaqqabılarını

6. İştirakçı və Tədbir Qonaqlarının məsuliyyətləri
1. Hazırkı Təlimatı və Tədbir Qaydalarını pozmuş şəxs Tədbir ərazisindən
uzaqlaşdırılır və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb
olunur.
2. Həyat və sağlamlığın qorunması, ictimai nizamın və təhlükəsizliyin qorunması
sahələrində Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Tədbir Qaydalarını,
Təlimatları pozmuş şəxs Təşkilatçı tərəfindən Tədbirdən uzaqlaşdırıla bilər.
3. İştirakçıların, Tədbir Qonaqlarının, Tədbir Təşkilatçılarının və üçüncü şəxslərin
sağlamlığına, həyatına, mülkiyyətinə dəymiş zərərə görə günahkar şəxs
müstəqil olaraq AR qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət
daşıyır.

7. Digər əlavələr

1.Tədbirin bütün İştirakçıları hazırkı Təlimatla yaxından tanış olmalıdır
2.Təlimatın aktual buraxılışı Tədbir Saytında http://heroleague.az və Təşkilatçıya
aid İnternet şəbəkəsinin digər resurslarında yerləşdirilir və bilet əldə etmə zamanı
alıcının qeyd etdiyi elektron ünvana göndərilir.

