ÖĞRENCİ DETAYLARI (STUDENT’S DETAILS)
İsim ve Soyisim (First Name and Surname)
Cinsiyet (Male or Female)

...………………………………………………………………………………………………………………

Bayan (Female)

Bay (Male)

Doğum Tarihi (Date of Birth) ve TC No (ID No)

…....…/…...…/…….………

TC NO (ID No): ………………..………………………..…..

Pasaport Numarası (Passport Number)

………………………………………………………………..

Pasaport düzenlenme ve geçerlilik Tarihleri
(Passport issue and expiry dates)

Düzenlenme : …....…/…...…/…….….

Okulunuz (School’s name)

……………………………………………….…………………………………………………………………

Sınıfınız ve Okul Numaranız
(Class and school number)

……………………………………………….…………………………………………………………………

Geçerlilik : …....…/…...…/…….……

YAZ OKULU KURS DETAYLARI (COURSE DETAILS)
Program Merkezi (Summer School Center)
Konaklama Detayları (Accomodation details)
Hastalık, alerjik veya diyet durumunuz var mı?
(Any special dietary requirements?)

…………………………………………………………………………………………………………………

Aile Yanı (Homestay)

Kampüs (Residence)

………………………………………………………………………………………………………………….

ÖGRENCİNİN ANNE & BABA BİLGİLERİ (PARENTS DETAILS )
ANNE (MOTHER)

Anne&Baba İsmi (Parent’s Name&Surname)

BABA (FATHER)………….………

…………………………………………………… // ……………………………………………………….…

Cep Telefonu (Mobile Telephone)

…………………………………………………… // ….………………………………………………………

İş Telefonu (Businness Telephone)

…………………………………………………… // ….………………………………………………………

Email :

…………………………………………………… // ….………………………………………………………

Ev adresi (Home Address)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Ev Telefonu (Home Telephone)

……………………………………………………

ACİL DURUMLAR İÇİN ANNE & BABA HARİÇ KİŞİ BİLGİLERİ (URGENT NUMBER )
İsim ve Soyisim (First Name and Surname)

……………………………………………………………………………………………………………………

Telefon numarası (Urgent Number)

……………………………………………………

Velisi bulunduğum ……………………………………

‘nın ………………………………….programına katılmasına izin veriyorum.

Öğrenci Velisi - İsim ve İmzası (Signature) :
SEMPA İSTANBUL : Bahariye Cad. Tavukçuoğlu İş Merkezi No:58/1 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 450 53 40 – 41 Fax: 0216 450 35 69
info@sempaedu.com www.sempaedu.com
Sempa Yurtdışı Eğitim

ve

üyesidir.

SEMPA YURTDIŞI EĞİTİM YAZ KAMPI KAYIT VE KATILIM SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar :
Bir yanda Bahariye Cad. Tavukçuoğlu İş Merkezi No:58/1 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Sempa Yurtdışı Eğitim ve Turizm
Hizmetleri Ltd. Şti. ile diğer yanda ______________________________________________________ adresinde mukim Sempa
Yurtdışı Eğitim’in düzenlediği yaz kampı’na katılacak küçüğün ( Katılımcı olarak anılacaktır. ) velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi
(Veli olarak anılacaktır. ) _____________________________________ arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmenin Konusu :
İşbu sözleşme Sempa Yurtdışı Eğitim’in ______________________ kurs merkezinde ____________________ tarihleri arasında
düzenleyeceği Yaz Aktiviteleri ve İngilizce Dil Kursu’na ilişkin Katılımcının Velisi ile Sempa Yurtdışı Eğitim’in karşılıklı
yükümlülüklerini düzenler.
3- Sempa Yurtdışı Eğitim Yükümlülükleri ( Standart Katılım Ücretine Dahil Yükümlülükleri ) :
a ) Katılımcının haftada _____ ders saati İngilizce dil eğitimi.
b ) Katılımcının programda belirtilen kurs aktivitelerine ( spor ve diğer aktiviteler ) katılımının sağlanması
c ) Kurs süresinde katılımcının tam pansiyon konaklaması.
d ) Kurs süresinde haftada 1 tam ve 2 yarım gün gezi.
e ) Katılımcının uçak bileti İstanbul çıkışlı olup, yurtdışı gidiş-dönüştür.
f ) Eğitim materyalleri ve ders kitapları.
g ) Havalimanı – okul – havalimanı çift yön transferleri.
h ) Sigorta : _________________________________________________________________
4- Veli’nin Yükümlülükleri :
a ) Veli katılım ücretini 8. maddede belirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.
b ) Veli, başvuru sırasında, Başvuru Formunda belirtilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu
bilgilerdeki eksiklikler veya gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı oluşabilecek zararlardan Sempa Yurtdışı Eğitim’i sorumlu
tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. Velinin bu konudaki vazgeçmesi veya geri alması hükümsüzdür.
c ) Veli, Katılımcının kurs süresi içinde Sempa Yurtdışı Eğitim’e, diğer Katılımcılara ve 3. Şahıslara verdiği tüm zararları ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
d ) Veli, Katılımcının kurs programında yer alan aktivitelerden herhangi birisine katılmamasını istiyorsa bunu yazılı olarak Kurs
süresi öncesinde Sempa Yurtdışı Eğitim’e bildirmek zorundadır.
e ) Veli, kurs süresi boyunca Katılımcının yapacağı; programa dahil hizmetler dışındaki harcamalardan dolayı Sempa Yurtdışı
Eğitim’i sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5- Vize :
Vize ücreti evrak teslimi sırasında Sempa Yurtdışı Eğitime ödenecektir. Konsolosluklardan gelecek olan ekstra mülakat, ekstra
evrak talepleri katılımcı tarafından karşılanacaktır. Vize alınamaması durumunda Sempa Yurtdışı Eğitim’in hiçbir sorumluluğu
yoktur. Vize başvuruları ile ilgili Konsoloslukların yapacağı herhangi bir değişiklikten Sempa Yurtdışı Eğitim sorumlu tutulamaz.
6- İptal ve Geri Ödeme :
Programa kayıtlı öğrenciler, gidiş tarihinden 60 gün önce yaptıkları iptallerde İngiltere programları için 300GBP; Amerika ve
Kanada programları için 300$ ; 59 ile 30 gün arası yaptıkları iptallerde program ücretinin %50’ sini ; 29 ile 20 gün arası
yaptıkları iptallerde %70’ ini ; daha geç yaptıkları iptallerde %100’ ünü ödemekle yükümlüdürler.
7- Zorlayıcı Nedenler :
Sempa Yurtdışı Eğitim’in elinde olmayan herhangi bir nedenle, ( hava koşulları ve diğer Sempa Yurtdışı Eğitim’in kontrolü
altında olmayan nedenlerle ) kursun öngörülen programa uygun gerçekleşmemesi durumunda; Sempa Yurtdışı Eğitim’in
programın gereği gibi yerine getirilememesinden dolayı sorumluluğu yoktur.
8- Kamp Ücreti ve Ödeme Detayları :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
9- Düzensiz Öğrenciler :
Aile yanında, kampüste ya da derslerde devamsızlık, taşkınlık ve düzen bozucu hareketlerde bulunan öğrenciler önce bireysel
olarak uyarılırlar. Düzelme olamadığı takdir de ailelerine bildirilir. Hareketlerinin süreklilik kazanması halinde, Sempa Yurtdışı
Eğitim öğrenciyi geri gönderme hakkını saklı tutar.
10- Vergi, Fon, Harç vs. :
Devletin koymuş olduğu ya da ileride koyacağı konut fonu vs. gibi vergi ve harçların ödenmesinde Sempa Yurtdışı Eğitim’in
sorumluluğu yoktur.
11- Delil Sözleşmesi :
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda, sözleşmenin ön yüzünde bulunan Veli tarafından doldurulması
zorunlu Kayıt Formu ve Sempa Yurtdışı Eğitim kayıtları, ticari defterleri tek taraflı kesin delil niteliğindedir.
12- Yetkili Mahkeme :
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13- İşbu sözleşme 13 maddeden ibarettir ve Veli ön yüzdeki Kayıt Formunu imzalamakla tüm maddeleri kabul etmiş olur.

