Yeşilyurt Yelken Okulu

Genel Kayıt Sözleşmesi

1.	Kursiyer, kurs idaresinin belirleyerek bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder. Kurs
kurallarına, düzene, ahlaka ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve tekrarı
halinde kursla ilgileri kesilir.
2. 	Kurs dahilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamülleri ile her türlü yasal
olmayan malzeme kesinlikle bulundurulamaz.
3. 	Kurs idaresine makbuz karşılığı teslim edilmeyen değerli eşya ve kursiyer beraberindeki para nedeniyle
sorumluluk kabul edilmez.
4. 	Kursiyer, kurs öncesinde spor yapmasına ve kursa katılmasına sağlık yönünden engel hali olmadığına ilişkin
bir rapor alarak kurstan en az 2 hafta öncesine kadar kurs yönetimine sunacaktır. Kursiyer ile ilgili raporun
sunulmaması halinde, velisi kursiyerin sağlıklı olduğunu kabul ve Ana Yelken’i hiçbir şekilde sorumlu
tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
5. 	Kursiyere herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde anne babası ya da vasisi tıbbi
kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale ve her türlü ilaç kullanımı için kurs yönetimini
kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır.
6. Kursiyerin, kurs ulaşım servis ücreti kurs ücretine dahil değildir.
7. 	Kursiyerin, kurs dışına yapılacak günübirlik gezilerde kurs araçlarıyla seyahat etmesine ve aktivitelere
katılmasına ailesince izin verilmiştir.
8. 	Kurs idaresi, kursiyerlerin ve kurslar sırasındaki faaliyetlerin görüntülenmesi ve tanıtım amaçlı kullanılması
hakkını saklı tutar. Veli, kursiyerin görüntülerinin kursla ilgili her türlü tanıtım aracında bedelsiz olarak
kullanılmasına muvaffakat eder.
9. 	Kaydın kesinleşmesi için ücretin en az %20’sinin başvuru ve ön kayıt formu onaylandıktan sonra en geç 1
hafta içerisinde, kalan bedelin ise kurs başlama tarihinden en geç 2 hafta öncesine kadar tamamlanmalıdır.
Kabul edilebilir ve önemli sebepler haricindeki (sağlık, 1.derecede yakının vefatı vb.) sebeplerle kursa devam
edemeyen kursiyere ücret iadesi yapılmaz.
10. 	Kurs kaydının yazılı olarak iptali halinde; kurstan 21 gün öncesine kadarki iptallerde ücretin tamamı iade edilir.
Kursa 20–11 gün kala yapılan iptallerde toplam bedelin %30’u, son 10 gün içinde yapılan iptallerde ise %60’ı
kesilerek bakiyesi kursiyere 30 gün içerisinde iade olunur.
Yukarıda 10 maddede yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul ettiğimizi, kursiyerin tüm kurallara uyacağını aksi
takdirde sözleşmesinin gerekçeli olarak tek taraflı fesh edilebileceğini beyan ederiz.		

Kursiyer Adı-Soyadı:

Tarih: ..... /..... /.....

Veli Adı-Soyadı:

Veli İmza:

Formu doldurduktan sonra iletisim@anayelken.com.tr’ye mail olarak gönderebilirsiniz.

