
                                                                                                           

YAZ OKULU PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME 

Yaz okulu programımız yaş gruplarına ve yarım/tam gün seçeneklerine göre; basketbol, 
voleybol, futbol, yüzme, tenis, badminton, cimnastik, masa tenisi, survivor, izcilik, akıl 
oyunları, happyhour saati gibi zengin içerikli derslerden oluşmaktadır.  

Yaz Okuluna ön kayıt yaptırmak veya Yaz Okulu hakkında bilgi almak için ekteki formu 
doldurmanız halinde sizlere en kısa sürede dönüş yapılacaktır. 

Yaz okulu dönemleri: 

1. dönem (3 Hafta):  20 Haziran  -  8 Temmuz  

2. dönem (2 Hafta): 18 Temmuz  -  29 Temmuz 

3. dönem (2 Hafta):  1 Ağustos  -  12 Ağustos 

4. dönem (2 Hafta):  15 Ağustos  -  26 Ağustos 

1- Yaz Okulu programımızdaki amacımız, öğrencilerimizin yaz döneminde spor yaparak sosyal 
ortamlarda sağlıklı, mutlu, güvenli ve eğlenerek geçirmelerini sağlamaktır.  
Yaz okulumuzda sportif ve akademik anlamda uzmanlık ya da uzmanlaşma taahhüdünde 
bulunmamaktadır. Yaz okuluna katılan öğrencilerimizin aileleri, kurumun belirlediği kurallara 
uymayı kabul eder. 
 

2- Yaz Okullarına belirlenen kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilecek olup, kayıt kabul önceliği 
başvuru sırasına göre yapılacaktır.  
 

3- Yaz Okuluna kayıt esnasında, öğrenciye ait Spor yapmasında herhangi bir sakınca yoktur 
ibaresi bulunan form doldurtularak veli beyanı alınır. 
 

4- Sağlık ile ilgili konularda acil durumlarda ilk müdahale sağlık ekibimiz tarafından yapılacak, 
veli bilgilendirilerek ihtiyaç halinde ise en yakın sağlık merkezine sevk edilecektir. 
 

5- Yaz Okulumuzda hafta içi  Tam Gün - Yarım Gün ve Tek Branş seçenekleri bulunmaktadır. 

09.00 – 12.30 Yarım Gün ( Kahvaltı dahil program) 

09.00 – 16.30 Tam Gün ( Kahvaltı – Öğle Yemeği – İkindi Kahvaltısı dahil program) olacak 
şekilde faaliyet gösterecektir. 

Tek Branş seçenekleri için ders saatleri antrenörler ve eğitmenler tarafından talebe göre 
belirlenecektir.  

6- Yaz Okuluna katılan öğrencilerin erken ayrılması gereken durumlarda velinin yazılı onayı 
gerekmektedir. Öğrenci çıkışlarda veli harici başka bir kişi tarafından alınacaksa öğrenci yetkili 
kişi önceden bilgilendirilmelidir. 
 
 



 
 

7- Yaz Okuluna katılan öğrencilerin yanlarında getirdikleri eşyalarının sorumluluğu öğrenciye 
aittir. Ders saatleri içerisinde öğrencilerin cep telefonu, tablet veya diğer elektronik cihazları 
kullanmalarına izin verilmeyecektir.  
 

8- Yaz Okulu başlamadan 1 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde ödenen ücretin %30’u kesilir. 
Bu tarihten sonra yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz. 
 

Yaz Okulu Programında gerekli olan malzemeler.  

Öğrencimiz Ders Programına göre gerekli olan malzemeleri gününde yanında bulundurması 
gerekmektedir. 

1- Mayo  

2- Terlik 

3- Havlu 

4- Bone 

5- Gözlük 

6- Tenis raketi 

7- Yedek kıyafet 

8- Suluk 

9- Bahçe etkinlikleri için şapka 

10- Spor ayakkabı 


