TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

2019 YILI HARİTA KULLANIM KURALLARI
Harita Kurul Başkanlığı tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulunca onaylanan Harita
Kullanım Kuralları aşağıdaki gibidir;
1.

Türkiye

Oryantiring

Federasyonu

envanterinde

olan

haritaların

(OCAD

formatında)

kullanılmasında;
(a)

Özel yarışmalar, etkinlikler, Ulusal kamplarda vb. kullanılacak her bir harita için

sporcu başına 1 TL ücret alınır,
(b)

Uluslararası kamp ve yarışmalarda kullanılacak her bir harita için sporcu başına 3 TL

ücret alınır,
(c)

Haritaların yıllık olarak kullanım hakkının istenmesi durumunda yarışma ve sporcu

sayısına bakılmaksızın harita başına 750 TL ücret alınır.
(d)

0-5 yıllık haritalar istisnalar hariç güncel harita olarak kabul edilir, yukarıda belirtilen

ücretler uygulanır. Güncelleme gerekebilecek 5 yıl ve daha öncesinde çizilen haritalar için % 50
indirim uygulanır.
(e)

Bir seferde 5 ve üzeri haritanın kullanım hakkının istenmesi durumunda % 50 indirim

uygulanır.
(f)

Haritanın özelliğine (arazi, şehir, park vs.) göre arazi (1:10.000 / 1:15.000 ölçekli

haritalar) dışında kalan tüm haritalar için yukarıda belirtilen ücretlere % 50 indirim uygulanır.
(g)

Kulüplerin ve sporcuların antrenman/eğitim için kullanacakları haritalardan ücret

alınmaz. Yanıltıcı/yanlış bilgi vermeleri durumunda kullanılan her bir harita başına 1.000 TL ceza
uygulanır.
(h)

Türkiye Oryantiring Federasyonu’na bilgi verilmeden yapılan yarışma, etkinlik, kamp

gibi faaliyetlerde izinsiz kullanılan her bir harita başına 2.000 TL ceza uygulanır.
2.

Ücret alınmadan yapılan eğitim amaçlı faaliyetlerde için harita kullanım bedeli alınmaz.

3.

Talepler federasyonumuzun mail adresine iletilecektir. Talep sonrası istenilen haritalar 3 (üç)

iş günü içerisinde Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı tarafından istenilen formatta internet
üzerinden teslim edilir.
4.

Haritaların JPEG veya PDF formatında istenmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretlere %

50 indirim uygulanır.
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5.

Türkiye’de organize edilecek 2020 JWOC öncesinde yapılacak kamp ve yarışma ile ilgili

benzer özellik gösteren haritaların talep edilmesi durumunda; Faaliyetin duyurusu yapılmadan önce
yapılacak etkinliğin programı federasyona onaylatılacak, akabinde Federasyon ile sözleşme
yapılacaktır.
6. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde Türkiye Oryantiring Federasyonu Disiplin
Talimatı usul ve esasları uygulanır.

Harita Kullanım Kuralları için belirlenen ücretler 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir.
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