
B.B.BODRUMSPOR KULÜBÜ  

  YELKEN ŞUBESİ   KURS KAYIT FORMU   
SPORCU  Ad Soyad   : TC Kimlik Numarası  : Doğum Tarihi   :   VELİSİ  Ad Soyad   : Yakınlık Derecesi   : Cep Telefonu Numarası  : Acil Durumda ulaşılabilecek 3.kişi : Email    :   KURS DÖNEMİ 

1. DÖNEM   18 HAZİRAN 2018 - 29 HAZİRAN 2018  2. DÖNEM   2 TEMMUZ 2018 - 13 TEMMUZ 2018 3. DÖNEM   16 TEMMUZ 2018 - 27 TEMMUZ 2018  4. DÖNEM   30 TEMMUZ 2018 - 10 AĞUSTOS 2018  5. DÖNEM   13 AĞUSTOS 2018 - 24 AĞUSTOS 2018  6. DÖNEM   27 AĞUSTOS 2018 - 7 EYLÜL 2018 
  
 Kurslarımız hafta içi her gün 09.30 – 13.30 saatleri arasıdır.  Kurs saat ve tarihlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda sizlere haber verilecektir.  
 KAYITTA İSTENEN BELGELER 

 Kurs kayıt formu 
 1 adet fotoğraf 
 Yelken sporu yapmasına sağlık yönünden engel olmadığına dair sağlık kurumu belgesi         

B.B.BODRUMSPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ 
Adres: Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No: 186,  Forever Otel Altı, İçmeler Mevkii, 48400 Bodrum / Muğla / Türkiye Telefon & Faks: + 90 252 313 50 60     GSM: 0533 680 21 24 www.bodrumsporyelken.org          info@bodrumsporyelken.org  



 B.B.BODRUMSPOR KULÜBÜ 

 YELKEN ŞUBESİ  
1. Kursiyer kurs idaresinin belirleyerek bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder.  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 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 kurs başlangıcında kurs yönetimine sunacaktır. Sağlık ile ilgili herhangi bir problem yaşanmaması için kursiyer, mevcut sağlık durumunu, kullanmak zorunda olduğu ilaçları vb. kulüp ile paylaşılması gerekmektedir. 5. Kursiyere herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde anne babası ya da vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için kurs yönetimini kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır. Eğitmenlerimiz temel ilk yardım sertifikasına sahiptir. 6. 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. 8. Kurs 3. şahıslara devredilemez. Sadece kayıt yaptıran kişinin kullanım hakkı vardır. 9. Kurs süresince eğitmenlerin belirttiği zaman aralığında can yeleği giymek mecburidir. 10. Kursiyerin kulübe ulaşımından kendisi / velisi sorumludur, Saatlere uygun hareket etmelidir. Kurs saatleri dışında sporcunun kulüp alanında bulunmasında kulübün herhangi bir sorumluluğu yoktur. Olağan dışı durumlarda egitim merkezine bilgi verilmelidir. 11. Kulüp, disiplin problemi olan kursiyer ile ilgili, ilk olarak kursiyerin velisi ile bu durumu paylaşacak, olumsuz davranışların devamı halinde kulüp kursiyerin kurs ile ilişiğini kesme yetkisine sahiptir.  12. Kurslarda eğitim saatleri arasında velilerin, eğitim alanında, dershane, kayıkhane, soyunma odaları vb. alanlarda bulunması kesinlikle yasaktır. Söz konusu alanlara sadece kursiyerlerin eğitmenlere teslimi ve geri alınması için girilir.  Yukarıda 12 maddede yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul ettiğimizi, kursiyerin tüm kurallara uyacağını aksi takdirde sözleşmesinin gerekçeli olarak tek taraflı fesh edilebileceğini beyan ederiz. Yukarıda verdiğimiz bilgiler doğru ve eksiksizdir. Bu formda yazılı bilgilerde değişiklik olduğu takdirde kurs yönetimi tekrar bilgilendirilecektir. Kurslar süresince yapılacak eğitim, çalışmalar, aktiviteler konusunda detaylı bilgi aldık. Kursa katılmasına iznimiz vardır.      Tarih  Ad Soyad    İmza      
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