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Genç Yelkenci Yaz Kampları
KATILIM SÖZLEŞMESİ ve KAMP KURALLARI
Tarih
Katıldığı Dönem :

Kursiyerin Adı Soyadı :

Kursiyer T.C. Kimlik No :

Cinsiyet :

1-) TARAFLAR VE KAMP EĞİTİMİ TANIMI
Kamp eğitimini sağlayan taraf ‘GLOBAL SAİLİNG ACADEMY SPORTİF .A.Ş.’ Karacasöğüt Köyü Kale Önü Mevkii No: 356 MARMARİS/
MUĞLA adresindedir. Aşağıda kısaca “GSA” olarak yer alır. Diğer taraf ise hizmet satın alan kursiyer ve onun veli/vasisidir.
Kursiyerlerin kampta yelken eğitimi alacakları sınıfları; yaş, kilo, boy ve deneyim faktörleri göz önünde bulundurularak sadece GSA
Eğitim Direktörleri tarafından belirlenir ve katıldığı döneme göre 15 veya 22 gün kamp kursiyeri olurlar.
2-) KONAKLAMA
Kursiyerlerin kalacağı yerler Kamp yönetimi tarafından kararlaştırılır, gerekli görüldüğü takdirde de yönetim tarafından
değiştirilebilir.
3-)TELEFON SAATLERİ -GÖRÜŞME -BİLGİ ALMA
(Aktivite saatleri ve gezi programlarına göre değişiklik gösterebilir.)
VELİ-KURSİYER 20.00 - 21.30 / Cuma - Cumartesi 20.00 - 22.30
VELİ-ANTRENÖR-GRUP LİDERİ genel bilgi-eğitim 20.00 - 21.30
VELİ-İDARE genel bilgi- kursiyer özel durumlar 08.30 - 19.00
VELİ-SANTRAL acil durumlar ve not bırakma 24 SAAT
4-)KURSİYER ZİYARETLERİ ve EVCİ ÇIKMA
Kampın başlangıç ve bitiş günleri haricinde velilerin kursiyer KAMP ALANINA (Bungalov, Karavan, Saniter Binası, Oyun Salonu,
Dershane) girmesi kesinlikle yasaktır.
Kursiyer yüzme iskelesi veliler tarafından kullanılamaz. Veliler kendilerine ayrılan iskeleyi kullanabilirler. Kampın ilk ve son günleri
haricinde velilerin kursiyerleri ziyareti belirli günler ve saatler dâhilinde mümkün olacaktır. Hafta içi ziyaret yapılamaz. Veliler veya
aile yakınları için dahi kamp alanında veya Butik Otelde konaklama rezervasyonu alınmaz.
Kursiyer Ziyaret Saatleri
Cuma günleri: Akşam yemeğinden sonra (20.00) yatma saatine 30 dk kalana kadar. (22.00)
Cumartesi günleri: Tesis dışına geziler dolayısıyla ziyaret yoktur.
Pazar günleri: Kursiyer Pazar günü temizliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş olması şartıyla öğlen yemeği itibariyle (13.00)
akşam yemek saatine kadar.(18.30)
Veli Restoran ve Butik otel alanına idareye haber verilmeden kursiyer getirilemez. Kulüp marinasında bağlı teknelere kursiyer
ziyarete gidemez. Kursiyer/Veli görüşme alanı kamp yönetimince belirlenir. Antrenörlerin çalışma alanına bot / tekne ile girilmesi,
müdahale edilmesi yasaktır.
Eğer yatılı kursiyer hafta sonu programına dahil edilmeyerek tesis dışına götürülecek ise “EVCİ” sayılır. Bu durumun, kursiyerin
annesi veya babası tarafından en geç Perşembe günü, Kursiyer Evci Çıkma Formu (FORM 6) doldurularak kulüp idaresine
gönderilmesi gerekmektedir. Yatılı kursiyer kamp süresi boyunca tesis içinde veya teknede veya Butik Otelde hiçbir şekilde velisi ile
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beraber konaklayamaz, restoranı kullanamaz. (EVCİ çıkma kuralları sadece yatılı kursiyerler için geçerlidir) Evci çıkılabilecek
zamanlar cuma akşamı saat 18.30 da başlar ve Pazar sabahı en geç saat 10.00 da kursiyerin tesise dönmüş olması gerekir. Cumartesi
günleri tesis dışına geziler düzenlendiği için kamp eğitmenleri ve diğer kursiyerler ile birlikte tesis dışında olacaktır. Bu sebeple
Cumartesi gün ortasında evci dönüşü kabul edilememektedir. Pazar günleri çamaşır ve oda temizliği yapıldığı için bütün yatılı
kursiyerlerin saat 10.00 itibariyle tesiste bulunması gerekmektedir. Genel temizlik bittikten sonra kursiyerler tesiste belirtilen
görüşme yerinde ve saatlerinde velileri ile vakit geçirebilirler.
5-)YEMEK ve KANTİN
Kursiyer yemek öğünlerinde çıkan her yemek çeşidinden yiyebileceği kadar almak zorundadır ve israfa yol açmamak için aldığı
yemeği bitirmesi gereklidir.
Kulüp tesislerine kursiyer ya da veli tarafından yiyecek ve içecek maddesi (çiklet, vb) getirilemez. Besin rahatsızlığı olan
kursiyerlere (diyabet, laktoz intolerans, çölyak vs rahatsızlığı) kampımızda özel gıda programı uygulanamamaktadır, mevcut menü
içerisinden kamp direktörlerinin bilgisi dahilinde takip sorumluluğu kursiyere aittir. Kursiyerin eğer veli tarafından sınırlandırılan
yiyecek - içecek grubu var ise bu bilgi kesinlikle kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce yönetimle yazılı olarak paylaşılmalıdır.
Kurs başladıktan sonra bildirilen bu talepler diğer öğrencilerin yemek programını da etkileyeceğinden dikkate alınmayacaktır.
Karavan ve bungalovların içerisine yiyecek getirilemez.
Evci dönüşü yapan öğrencilerin ve gündüzlü öğrencilerin tesise giriş ve çıkışlarında gerektiği durumlarda üst ve çanta araması
yapılabilir.
Kursiyerler kantinden yasaklanmış ürün satın alamazlar. Yatılı ve Gündüzlü tüm Kursiyerlerin Kamp süresince kantinden yapacağı
alışverişlerde nakit geçmemekte olup her kursiyer için sınırlandırılmış bir kantin çizelgesi hazırlanacaktır. Alışverişler bu çizelgeye
kaydedilerek kantin hesabı oluşturulacak, bu hesap kampın son günü Veli / Kursiyer tarafından toplu olarak kantine ödenecektir.
6-)KAMP MALZEMELERİ - DEĞERLİ EŞYALAR VE YASAK MALZEMELER
Her öğrencinin kendine ait malzemesi olmalıdır. Spor malzemelerinde kiralama yapılmaz. Kampa gelmeden önce kamp malzemeleri
listesi incelenmeli, kampa sipariş edilecek ürünlerin listesi Malzeme Talep Formu (FORM 4) doldurularak, kamp başlama tarihinden
en geç 15 gün öncesine kadar kamp idaresine gönderilmelidir. Daha sonra gönderilecek formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yatılı Kursiyerin yanında getirdiği cep telefonu, her türlü ilaç, para, takı, seyahat evrakları vb değerli eşyalar, kursiyerin kampa
geldiği gün bir zarf içerisinde imzalı form karşılığı idareye teslim edilmelidir. Kursiyerin kampa geldiği gün idareye teslim
edilmeyen cep telefonu, her türlü ilaç, para, takı, seyahat evrakları ve benzeri hiçbir değerli eşya için kulüp idaresi sorumluluk
almaz. Kursiyerin kendisinde kalan her türlü eşyanın sorumluluğu kendisine aittir. Kursiyerin beraberinde getirdiği malzemelerin
kaybolma ve kırılma riskine karşı maddi/manevi değerinin yüksek olmayan eşyalardan seçilmesi tavsiye edilir. Eşyalara silinmeyen
kalemle isim yazılmasında fayda vardır. Kursiyerlerin kamp süresince çamaşırları veli tarafından dışarıya yıkama amaçlı
çıkartılamaz. Kamp sırasında kursiyerlere gönderilen kargolar güvenlik sebebi ile idare tarafından öğrenci ile beraber açılır.
Sakıncalı bulunan malzemeler kamp sonunda öğrenciye teslim edilmek üzere idare tarafından alıkonulur.
Kampların bitiş günü Kursiyer ve/veya Velisi kursiyerin eşyalarını kontrol edip toplamak yükümlülüğündedir. Kamp yönetimi
kaybolan ve unutulan eşyalardan sorumlu değildir. Unutulan eşyalar en geç 2 ay içinde alınmaz ise hayır kurumlarına verilir.
Kampa cep telefonu getiren kursiyerler telefonlarını belirli saatler dâhilinde alıp kullanabileceklerdir.
Bu saatler: 14 yaş altı için: Akşam yemeklerinden sonra yatma saatine kadar.
14 yaş üzeri için: Akşam yemeklerinden sonra ertesi günün kahvaltı saatine kadar.
Kamplara: Cep telefonu, hoparlörsüz kişisel müzik çalar (i-pod, Mp3, CD Kasetçalar), El Feneri hariç elektrikli ve elektronik eşya
getirilemez. Delici ve kesici aletler, Zıpkın, sapan, Futbol Topu, Küpe, Bilezik, Kolye, yüzük, piercing (Hem kız hem erkek öğrenciler
için geçerlidir.) getirilemez. Ayrıca yönetimce sakıncalı bulunan diğer eşyalar emanete alınır.
7-)SİGORTA
Kursiyerlerimiz kamp süresince 3. şahıs mali mesuliyet sigortası kapsamındadır. Bu sigorta yelken ve eğitim faaliyetleri sırasında
meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalar ile tesisteki teknik ihmallerden kaynaklanan kazaları kapsar.
8-)ULAŞIM
Tesis ile Dalaman havalimanı (ilan edilen uçak saatleri dahilinde) veya Marmaris otogarına, kampın başlangıç ve bitiş günlerinde
yapılan kursiyer transferleri; kulüp tarafından karşılanır. Bunun haricindeki tarihlerde ve yerlere yapılan transferler ücrete tabidir.
Gündüzlü kursiyerlerde transferler kendilerine aittir. Yatılı Kursiyerlerin kamp yerine geliş ve dönüş ulaşım bilgileri kamp
başlangıcından en geç 2 hafta öncesine kadar, Kursiyer ulaşım bilgi formu (FORM 3) imzalanarak İletişim ofisine ulaştırılmalıdır.
İletişim ofisine zamanında bildirilmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veli ulaşımları ekstra ücrete tabidir.
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9-)GEZİLER
Yatılı kursiyerler için; Kamp programı dahilinde eğitmenler nezaretinde tesis dışına geziler düzenlenmektedir. Bu geziler kamp
ücretine dahildir. Bu gezilere; Gündüzlü kursiyerler eğer kontenjanda yer var ise en geç perşembe gününe kadar idareye ismini
yazdırıp gezi ücretini ödeyerek katılabilirler. Tüm kamp sırasında çekilen video veya fotoğrafların yayın hakkı GSA'ya aittir.
10-)GÜVENLİK
Yatılı Kursiyerlere; kamp boyunca eğitmen nezareti haricinde tesis dışına çıkış ve veli teknesine geçiş izni verilmemektedir.
Kursiyerin; Anne ve Babası tarafından yazılı olarak Kursiyer Ziyaretçi Formu (FORM 7) doldurulup gönderilmeyen ve ziyareti
önceden bildirilmeyen hiçbir şahıs ile görüşmesine müsaade edilmez. Nöbetçi eğitmenlerimiz kamp alanı içerisinde ve yatış
saatlerinden sonra belirli bir süre konaklama ünitelerinin çevresinde nöbet tutmaktadır. Yatma saatlerinden sonra kursiyerlerin
tuvalet ihtiyaçları dışında dışarıda dolaşması kesinlikle yasaktır.
11-)SAĞLIK
Kampın ilk günü tüm kursiyerler velileri eşliğinde, kamp doktoru ve hemşiresi tarafından genel bir sağlık taramasından (boy, kilo,
saç, tırnak ve fiziksel muayene) geçirilir ve kampa teslim edilirler. Kampa velileri tarafından teslim edilmeyen kursiyerler için ise
veliler öğrenci kampa intikal etmeden önceki son hafta sağlık sorumluluk formunu doldurup imzalayarak kampa ulaştırılmalıdır,
Kampa velileri tarafından teslim edilmeyen bu kursiyerler sağlık taramasına kamp direktörü eşliğinde girerler. Kurs süresince
kursiyerlerin her türlü sağlık problemi ile ilgilenmek üzere bir hemşiremiz ve teşekküllü bir ilkyardım revirimiz bulunmaktadır. İdari
kadromuz ve eğitmenlerimiz de ilkyardım konusunda bilgili ve deneyimli kişilerdir. Her kursiyerin periyodik sağlık çizelgesi ve teslim
edilen ilaçları var ise bu ilaçların kullanım çizelgesi tutulmaktadır. Öğrencilerimiz her hafta sonu revir sağlık görevlisi tarafından
boy, kilo, saç tırnak ve genel sağlık kontrollerden geçerler ve şikayeti olan öğrenciler kamp doktoru ile görüşürler. Tam teşekküllü
revirimizde 24 saat sağlık görevlisi bulunmaktadır. Kampımız Marmaris Özel Ahu hastanesi ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır.
12-)ZARAR VE HASARLAR
Kursiyer kullandığı bütün malzemelere, her türlü eşyaya, doğal ortama ve arkadaşlarına verdiği kasti zararlardan bizzat kendisi
sorumludur ve Kamp yönetimi maddi hasarı kursiyerin velisinden tazmin etme hakkına sahiptir.
13-)ÜCRETLER
Kamp ücretinin %40ı; başvuru ve ön kayıt onayından sonra sözleşme imzalanması ile en geç 5 gün içerisinde, kalan %60 ’ı da
kamp başlangıç tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar banka yoluyla ödenmelidir.
Ücret gecikmesi: Kamp başlamadan en geç 30 gün öncesine kadar kurs ücretinin kalan bakiyesinin tamamı bankaya yatırılmalıdır.
Bu süre içerisinde ücretini tamamlamayan öğrencilerin kamp kaydı iptal olur ve o ana kadar ödedikleri ücretler iade edilmez.
İptal ve fesih: Her dönem için GSA’nın sınırlı sayıda kursiyer alma kontenjanı vardır ve hazırlıklar kamp başlamadan önce
tamamlanmaktadır. Bu çerçevede; Kamp başlama tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar veli tarafından mazeretli yapılan kayıt
iptallerinde tüm ücretin %10’u dışındaki miktarın tamamı iade edilir. 30 günden daha az kalan süredeki iptallerde ise (öğrencinin
sağlık sebepleri nedeni de olsa) tüm ücretin tamamen ödenmiş olması şartıyla sadece toplam ücretin %15’i veliye iade edilir ve
kalan tutar GSA uhdesinde kalır.
Kampı bırakma: Kendi isteği, kişisel mazeretleri ve sağlık durumlarından dolayı kampı bırakması gereken kursiyerlere hiçbir ücret
iadesi yapılmayacaktır. Sözlü ve yazılı ihtarlara rağmen disiplin ve uyum sorunları sebebiyle kamptan uzaklaştırılan kursiyerlere
hiçbir ücret iadesi yapılmaz.
14-)DİSİPLİN VE KURALLARA UYUM
Kursiyerler kamp boyunca bütün kamp kurallarına uyum göstermeli, İdareci ve eğitmenlerinin sözlerine uyup, saygılı davranışlarda
bulunmalıdırlar. Kurallara, idareci ve eğitmenlerine itaatsizlik eden, saygısız ve genel kamp düzenini bozan davranışlarda bulunan
ve ihtarlara uymayan kursiyerler hakkında idari tedbirler uygulanır.
Kampın genel disiplin ve kurallarına uymamakta ısrar eden kursiyer; velisine bir sözlü ve bir yazılı uyarı yapıldıktan sonra eğer
davranışlarında hala bir düzelme görülmez ise kamptan uzaklaştırılır ve ücret iadesi yapılmaz.
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15-) İşbu Sözleşme tarafların (aynı anda hazır olmasalar dahi) imzalarını atmaları ile kurulmuş sayılır. Bu sözleşme mesafeli satış
sözleşmesi veya milli eğitim bakanlığına bağlı özel eğitim kurumuna tabi bir sözleşme değildir. Her hangi bir itilaf halinde
Marmaris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ONAY
GSA / Global Sailing Academy

Veli / Vasi Adı - Soyadı :
Adres:

İmza:
Kursiyer Adı - Soyadı :

İmza :

Not: Lütfen her sayfa altını ayrıca imzalayınız.
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