GÖCEK YAT KULÜBÜ
YELKEN OKULU KURS/ EĞİTİM KURALLARI
KABUL TAAHÜTNAMESİ
Değerli Veli,
Göcek Yat Kulübü yelken kurs programımız süresince aşağıdaki maddelere
uyulmasını önemle rica ederiz.
o

Yaz Okulu yelken programı için, kursiyerin yüzme bilmesi zorunludur.

o

Epilepsi, otizm, astım, beyin anevrizması (beyinde baloncuk), kalp rahatsızlıkları, güneş
alerjisi gibi özel durumu olan kursiyer, Yaz Okulu kapsamında kayıt yaptıramaz.

o

Denizdeki can güvenliğinin korunabilmesi adına, veli, kursiyer ile ilgili, varsa özel sağlık
durumunu detaylı olarak kayıt formunda belirtmek zorunludur.

o

Sağlıkla ilgili her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için, kursiyerin kullanmak zorunda
olduğu ilacın ve kullanım şartlarının, kulüp ofisine ve antrenöre yazılı olarak bilgi verilmesi
gerekmektedir.

o

Eğitim saatleri içinde, veli eğitimi aksatacak şekilde sporcu soyunma odalarında, eğitim
alanında ve antrenör odalarında bulunamaz.

o

Gün içinde karışan bu malzemeler, görevliler tarafından “ UNUTTUKLARIM” kutusuna
kaldırılır.

o

Kursiyerin şahsi eşyalarından antrenör ve kulüp çalışanları sorumlu değildir. Telefon, para
vb.gibi değerli eşyalar, gün içinde alınmak şartı ile Kulüp ofisine veya kulüp antrenörüne
teslim edilebilir.

o

Eğitimler süresince can yeleklerinin giyilmesi zorunludur.

o

Sağlıklı bir eğitim süreci yaşanabilmesi adına, kursiyer, antrenörlerin direktiflerine uymak
zorundadır.

o

Veli, gün içinde kursa katılamayacak ve dönemde devam etmeyecek kursiyeri daha
öncesinde ilgili antrenörüne bildirir.

o

Özel durumlarda, kursiyer, antrenörün bilgisi, Kulüp yönetimi izni ile kulüpten
ayrılabilirler.

o

Kulüp yönetimi disiplin sorunu olan kursiyerin eğitimine son verme yetkisine sahiptir.
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1. Kılık Kıyafet:
Kursiyerlerimizin her bir eğitim gününe gelirken yanlarında getirmesi gereken malzeme listesi
aşağıdaki gibidir.
 Yedek giysi ( t-shirt – short – mayo )
 Yedek iç çamaşırı
 Havlu
 Şapka ( ense korumalı tercihe bağlı )
 Deniz ayakkabısı
 Güneş kremi
 Güneş gözlüğü (tercihe bağlı)
 Defter ve kalem
 Can yeleği kulanmak zorunlu olup, kursiyerin kendine ait can yeleği var ise kullanabilir.
Not: Deniz ayakkabısı (ayaktan çıkmayacak ve ıslandığında kursiyeri rahatsız etmeyecek)
bulundurmanızı önemle rica ederiz.
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2. Devamlılık :


Kursumuz aşamalı bir kurs olup öğrencilerimizin kurslara katılımı eğitimleri açısından
zorunludur.



Kursa katılamayacak öğrencilerimizin, en az bir gün önceden eğitmenini ya da kulüp
ofisimizi haberdar etmesi gerekmektedir.



Kursiyer, eğitimlere günlük programlar çerçevesinde ve zamanında katılmalıdır. Geç
kalanlar, geldikleri saate bağlı olarak eğitmenin izin vermesi şartı ile eğitimlere
katılabilirler.



Kursa devam etmeyenler, katılmadıkları günlerin kurs süresince veya kurs sonunda kulüp
ve eğitmen ile irtibat kurmak koşuluyla telafi edebilirler.

3. Sağlık:



Kursiyerlerin, bu eğitime katılmalarına engel her hangi bir sağlık sorunu olmadığını sağlık
durumunu gösteren sağlık raporu velisi tarafından kulübümüze ibraz edilmelidir.
Evden çıkmadan önce mutlaka kahvaltı etmiş ve doğru beslenmiş olunuz.

4. Malzeme Kullanımı:


Kursiyer, kurs süresince kullandığı tüm malzemeyi, yapılan eğitime uygun olarak, dikkatli
ve özenli kullanmalıdır.



Kursiyer, kendi malzemeleri dışında diğer kursiyerlerin malzemelerine ve kulüpteki diğer
tüm malzemeyede gerekli özeni ve dikkati göstermelidir.
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Kursiyerler, yapılan eğitimin ardından tüm malzemeleri düzenli olarak toplayacak ve
kendilerine daha önceden gösterilmiş yerlerine yerleştireceklerdir.



Eğitimin ardından malzemelerin temizlik ve toplanmasında, kursiyerler öncelik kendi
malzemelerinde olmak şartıyla, birbirlerine yardımcı olacaklardır.

5. Antrenmanlar:


Kursiyerlerin izinsiz denize girmesi ve tekne ile denize açılmaları yasaktır.



Antrenmanların çeşidine ve zamanlamasına eğitmenler karar verecek olup, hava şartları
denizde eğitime uygun olmadığı günlerde sporcular eğitmenlerinin hazırladığı programa
eksiksiz uyacaktır.



Kursiyer, sporcu
davranacaklardır.

disiplini

içinde,

eğitmeninin

verdiği

talimatlara

uygun

olarak

6. Güvenlik:


Can güvenliğinin sağlanması amacıyla, eğitmenlerin talimatlarına uyulması zorunludur.



Can yeleği olmadan denize çıkılmayacaktır.



Denizde olduğu kadar, karada da can güvenliği konusunda eğitmenlerin talimatına
uyulacaktır.



Tesis dışına çıkılması yasaktır.



Kursiyerin, kursun bitiş saatinden önce ayrılabilmesi için eğitmenini haberdar etmesi
gerekmektedir.



Ofis ve diğer kapalı alanlara izinsiz girilmeyecektir.



Bilgisayar ve diğer elektrikli alet ve ekipmanın kursiyer tarafından kullanılması yasaktır.

7. Temizlik ve Düzen:


Malzeme odaları, eğitim alanları ve tesis genelinde temizlik ve düzen esastır. Öğrenci buna
dikkat edecek ve eğitmenin bu konuda verdiği talimatlara uyacaktır.

8. Disiplin:


Güvenlik ve eğitimin verimi açısından disiplin esastır. Kursiyerler bu amaçla eğitmenlerinin
talimatlarına ve kurallara uyacaktır.



Çocukların dikkatlerinin dağılmasını engellemek için eğitimin devam ettiği süre içerisinde
(10:00-13:00) velilerin yelken antrenman sahasına girmemeleri büyük önem taşımaktadır.



Cep telefonları 10:00-13:00 arasında kalan eğitim saatlerinde kullanılmayacaktır.



Tüm öğrenciler, bir takım olarak eğitim alacak ve takım olabilmek için eğitmenin
talimatlarına uyacaktır.



Kursiyer, takım disiplini ve takım ruhunun oluşması amacıyla toplu yapılan antrenmanlara,
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oyun ve etkinliklere katılacaktır..


Eğitmenler tarafından verilen talimatlara uymayan öğrenciler, bunun telafisi için
eğitmenlerinin yüklediği bazı yükümlülüklere katlanacaktır.



Kursiyer, kulüp içindeki tüm öğrenci, eğitmen ve yöneticilere saygılı olacak ve kendinden
küçüklere sevgi gösterecek ve yardımcı olacaktır.

9. Yarış Takımı Seçme Kriterleri:


Kurs sonunda eğitmen ve antrenörler tarafından, kulüp lisanslı sporcu kriterlerine bağlı
olarak sporcu seçilebilecektir.



Her kurs gurubundan sporcu seçilmesi zorunlu değildir.



Kursiyerler arasından sporcu olabileceği düşünülenlerin velileriyle görüşülecektir.

10. Sertifika:


Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Göcek Yat Kulübü Yelken Okulu kurs katılım
belgesi verilecektir.

Ben kursiyer …………………………….in velisi…………………………………………..
Göcek Yat Kulübü Yaz okulu kurallarını okudum ve kabul ediyorum.
Oğlum/kızımın bu kurallara uyması için gerekli önlemleri alacağımı kabul ve
taahhüt ederim.
TARİH

:

ADI SOYADI

:

İMZA

:
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