ADANA HACI SABANCI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Bölge Müdürlüğü
Sayı : AOSB-85312
Konu : AOSB Mehmetcik 8. Futbol Turnuvası Başvuruları

Tarih : 15.11.2019

Sayın Sanayicimiz,
Sporun ve özellikle futbolun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayicilerimizle
çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla
başlattığımız ve geleneksel hale gelen Futbol Turnuvamızın 2020 yılı içerisinde 8 incisi
“Mehmetçik” ismiyle düzenlenecektir.
Bu doğrultuda;
• Birinci olan takıma; kupa ile oyuncularına birer madalya ve tam altın,
• İkinci olan takıma; kupa ile oyuncularına birer madalya ve yarım altın,
• Üçüncü olan takıma; kupa ile oyuncularına birer madalya ve çeyrek altın,
• Turnuvanın gol kralına; bir adet çeyrek altın,
• En centilmen takıma; bir adet futbol topu ile plaket verilmesi planlanmıştır.
Turnuvamıza katılmak isteyen sanayicilerimizin 06.12.2019 Cuma gününe kadar yazılı
olarak,Müdürlüğümüze,müracaat,etmeleri,veya,başvurularını,acu@adanaorganize.org.tr
adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla

e-imzalıdır

Ersin AKPINAR
Bölge Müdürü

Ek: Katılım Koşulları
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“AOSB Mehmetcik 8. Futbol Turnuvası” Katılım Koşulları
• Turnuvaya son başvuru tarihi 06.12.2019 olup, takım oyuncu listesi ve evrak teslim tarihi
20.12.2019’dur.
• Turnuvaya katılacak takım kadroları en fazla 12 oyuncudan oluşacak, takımlar grup
maçlarından sonra iki oyuncu değişikliği yapabileceklerdir.
• Çalışan sayısı 30 ve altında olan 2 veya 3 firma bir araya gelerek tek takım çıkarabilecek,
01.01.2019 tarihinden itibaren (en az bir yıl) SGK sicil numarası ile Bölgemizde faaliyet
gösterdiğini belgeleyen taşeron firmalar da turnuvaya katılabileceklerdir.
• Alt yüklenici çalıştıran firmaların SGK sicil numaraları aynı olmak şartı ile alt
yüklenicilerinden de oyuncu oynatabileceklerdir.
• 6. Katılımcı firmaların takım listesinde ismi bulunacak oyuncunun 31.10.2019 tarihinden
önce işe başlayan sigortalılardan oluşması (SGK e-bildirgeleri ile belgelenecektir)
gerekmektedir.
• 7. Takım listesinde kişisel sözleşmeli, İşkur, stajyer ve çırak çalışan bulunmayacaktır.
• 8.AOSB Geleneksel Futbol Turnuvası kurallarını içeren katılım sözleşmesinin her
sayfasının yetkili kişi tarafından imzalanarak ve kaşeli olarak en geç kura çekildiği tarihte
Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
• Katılımcı firmalar en fazla bir takım çıkarabilecektir.
• Her oyuncuya ait TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisinin,
• Her oyuncunun işyerinde çalıştığına dair Ekim/2019 ayına ait e- bildirgesinin,
• Her oyuncunun futbol oynayabileceklerine dair aldıkları sağlık raporunun en geç
20.12.2019 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

AOSB Halkla İlişkiler ve Eğitim Uzmanı
Ayşecan Yürüten
E-mail: acu@adanaorganize.org.tr
Tlf: 0530 052 2625

E-İmzalı suretinin aslını görmek için https://bd.adanaorganize.org.tr:8446/BelgeDogrulama/?NOZ_QSXoHZgm adresini ziyaret ediniz
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.
_______________________________________________________________________________________________________________
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü
OSB Çukurova Cad. No:4 Sarıçam/ADANA/ TÜRKİYE
Tel: +90 322 394 54 54 - Fax: +90 322 394 32 18
www.adanaorganize.org.tr

Bilgi için
e-posta
Dahili

: Ayşecan Yürüten /Halkla İlişkiler ve Eğitim Uzmanı
: acu@adanaorganize.org.tr
: 124

