YURTİÇİ PROGRAM KAYIT FORMU
Kayıt formundaki bilgiler rezervasyon işlemlerinde gerekli olduğundan eksiksiz ve hatasız doldurulmasını rica ederiz.

*Verilen bilgilerin yanlışlığından doğan aksama ve problemlerden tamamen veli sorumludur. Bu sebeple kayıt formunun ve veli taahhütnamesinin dikkatli
okunmasını ve doldurulmasını rica ederiz.

PROGRAM ADI

18th d’MUN Seniors / 09 - 11 Kasım 2018

Öğrencinin Adı, Soyadı

: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Okul Kampüsünün Adı

: ………………………………………………………………………

Sınıfı : …………………………………..…………………………………..……….

T.C. Vatandaşlık Numarası

: ………………………………………………………………………

Cinsiyeti :

Doğum Tarihi

: ……………………………………………………………………..

Doğum Yeri : ……………………………………………………………………….

Ev adresi

: …………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….........

Öğrenci cep telefonu

: …………………………………………………………………………………... Ev telefonu : ……………………………………………………………

E-mail adresi

: …………………………………………………………………………………... Kan grubu : ……………………………………………………………..

Adı Soyadı

Kız

Erkek

Anne

Baba

: …………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………..

5$7BUBOEBʰML/P : ………………………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………………….

Cep Telefonu

: …………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………..

İş Telefonu

: …………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………..

E-mail Adresi

: …………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………..

Herhangi bir sağlık probleminiz, sürekli hastalığınız, alerjiniz, özel diyetiniz veya sürekli kullanmanız gereken ilacınız varsa lütfen detaylı bilgi
veriniz:
…………………………………………………………………........................................................................………………………………………………………………………… .......
…………………………………………………………………........................................................................………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………........................................................................………………………………………………………………………….......
%PʓB"DBEFNZ tarafından organize edilen program
MBJMHJMJs
i
özleşmeyi ve ödeme ʰartlarını okuyarak kabulettiğimi ve kayıt
formunda vermiş olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı

Velinin Adı Soyadı

………………………………….

……………………………….
İmzası
Tarih: ....../......./............

Kısıklı Mah. Turistik Çamlıca Cad. No:8 Üsküdar / İstanbul
T: +90 (216) 344 36 42 www.EPHBBDBEFNZDPN I info@EPHBBDBEFNZ.com

YURTİÇİ VELİ TAAHHÜTNAMESİ
1- TARAFLAR: Bu sözleşme Doğa Academy Eğitim A.Ş. (Doğa Academy olarak anılacaktır) ile öğrenci ve velisi arasındadır.
2- Doğa Academy’nin SORUMLULUĞU: Proje amaçlı düzenlenen tüm yurtdışı ve yurtiçi eğitim gezileri, seminer, yaz okulu, yaz kampı ve
dil okulu o rganizasyonlarını broşür v e tekliflerde belirtildiği şekilde koordine eder. Projelerde belirlenen akademik çalışmanın
gerçekleştirilmesini koordine eder. Doğa Academy bütün yurtdışı ve yurtiçi programların öncesinde, gerçekleşmesi sırasında ve
sonrasında etkin rol alır. Vize işlemlerinin takibi, seyahat sigortası, ulaşım, transfer, konaklama organizasyonlarını yapar; ilkokul ortaokul - lise - üniversite ziyaretlerini gerçekleştirir. Müze, yerel resmi kuruluşlar ve özel işletmelerin ziyaretleri gibi projenin
gerektirdiği organizasyonları koordine eder.

3- ÖDEME ve KAYIT İŞLEMLERİ: Projeye katılmak isteyen öğrenci, görevli öğretmenlerden ya da Doğa Academy web sayfası

(www.dogaacademy.com) üzerinden program kayıt formunu temin eder ve eksiksiz doldurur. Velisi tarafından veli taahhütnamesi ve kayıt
formu imzalanır. Ardından bu belgeler görevli öğretmene teslim edilerek kayıt işlemi başlatılır. Program ücretinin ödenmesi ile kayıt
işlemi kesinleşir.
Program ücreti için www.dogaacademy.com adresinde yer alan ‘’veli girişi’’ butonuna tıklanıp e-Doğa şifresi ile giriş yapılır. Listeden
ödeme yapılmak istenen etkinliğin yanında yer alan. “Ödeme Yap” butonuna tıklayarak kredi kartı ile ödenir. Son Kayıt ve Ödeme tarihi
tablosunda belirlenen tarihlerde ödemesi tamamlanmayan öğrenciler kayıt formu doldurmuş olsa bile programa katılamaz ve ödeme
yaptıysa ödeme tutarı iade edilmez.

SON KAYIT ve ÖDEME TARİHİ
09 Ekim 2018

4- ÖĞRENCİ ve AİLELERİN SORUMLULUKLARI: Bulunduğu ülkenin yasalarına ve Doğa Academy'nin belirlediği kurallara uymayan

öğrenciler, ücretini kendi karşılamak koşulu ile yurt dışında ise Türkiye’ye, yurt içinde ise ikamet ettiği şehire geri gönderilecektir. Şahsi
eşyaların sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenciler programda neden olacakları herhangi bir kural ihlali veya maddi zarar durumunda
ceza ücretinin ödenmesi, bozulan/kırılan eşyaların tamiri veya nakit olarak satın alınması yükümlülüğünü üstlenir.

5- Nedeni ne olursa olsun program başladıktan sonra süresi bitmeden programdan ayrılmak isteyen öğrenciler ulaşım ile ilgili tüm
masraflarını kendi karşılayarak veli onayı ile Türkiye’ye veya şehrine geri dönebilir.

6- İPTAL KOŞULLARI: Ödeme tablosunda belirtilen son ödeme tarihine kadar yapılacak iptal işlemlerinin yazılı olarak bildirilmesi

gerekmektedir. Son ödeme tarihinden sonraki iptal istekleri işleme alınmaz ve yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz.
İşbu veli taahhütnamesinin uygulanması ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyetli görüşmeler esastır.
Bu sözleşmede hükmü olmayan hallerde T.C. Borçlar Kanunun ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

7-

İşbu veli taahhütnamesi ………………………. tarihinde imzalanmıştır. Doğa Academy tarafından organize edilen program ile ilgili
sözleşmeyi ve ödeme şartlarını okuyarak kabul ettiğimi ve kayıt formunda vermiş olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.

8- Doğa Academy olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili
düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda siz değerli velilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın,
öğrencilerimizin ve ziyaretçilerimizin bilgileri ilgili mevzuata uygun olarak depolanabilir ve hizmetlerimizin gerçekleştirebilmesi için
gerekli zorunlu hallerde (Doğa Koleji, Seyahat Sigortası, Konaklama, Biletleme, Seyahat Belgelerinin düzenlenmesi gibi) çözüm
ortaklarımız ile paylaşılabilir.

Öğrencinin Adı Soyadı

Velinin Adı Soyadı

………………………………….

……………………………….
İmzası
Tarih: ....../......./............

Kısıklı Mah. Turistik Çamlıca Cad. No:8 Üsküdar / İstanbul
T: +90 (216) 344 36 42 www.dogaacademy.com I info@dogaacademy.com

