
KURSİYER BİLGİLERİ (Lütfen, kontrol edilmek üzere kursiyere ait nüfus cüzdanını kayıt görevlisine veriniz)

VELİ BİLGİLERİ

CEP TEL İŞ TEL EV TEL

AİLE YAKINI AD - SOYAD / TEL NO

SEÇİLEN BRANŞ  - KURS DÖNEMİ ( Lütfen gitmek istediğiniz spor branşını-saatini ve dönemlerini yazınız)

Branş 1 : Dönem/Dönemler: Ders Saati: /

Branş 2 : Dönem/Dönemler: Ders Saati: /

TAAHHÜTNAME

Yukarıdaki noktalı boşluğa kendi el yazınız ile "Okudum, anladım, onaylıyorum" yazınız.

KURSİYER VELİSİ : TARİH :
ADI - SOYADI İMZA

Açıklamalar 

1. Spor okulları kayıtları,belirlenen kayıt noktalarından alınmakta olup, telefon ile ön kayıt yapılmamaktadır. Birden fazla döneme 

ücret ödemek koşulu ile kayıt yaptırılabilir. (Yüzme branşı kayıtları her havuzun kendi kayıt noktalarından alınmaktadır.)

2. Gerekli görülmesi durumunda  spor okulları programlarında idare tarafından değişiklik yapılabilir.
3. Spor okullarında servis hizmeti yoktur. Kursiyerler tesislere kendi imkanları ile ulaşım sağlayacaktır. 

4. Spor okulları branşlarında, her dönem aynı temel eğitim programı verilmektedir. 
5. Kurslar başladıktan sonra kursiyerlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı kayıt iptali ve ücret iadesi yapılmaz.
6. Kursiyerlerden  kaynaklanan devamsızlıkların telafisi yapılmamaktadır.

7. Tesislerde ve soyunma odalarında unutulan ve kaybolan eşyalardan kurumumuz sorumlu değildir. 
8. Kayıt formları bir kereye mahsus doldurulur ve sezon süresince geçerlidir. 

(Kişisel bilgilerin değişmesi durumunda tekrar form doldurulması zorunludur.)

9. Tesis işletim kuralları ve yetkili personelin yönlendirmelerine uyulması zorunludur.
10. Yüzme branşı gerekli olan malzemeler; gözlük, bone, şort, mayo, terlik ve havlu. Belirtilen bu malzemeler kursiyerler tarafından 

temin edilecektir. (Bone ve uygun kıyafet kullanımı zorunludur.)

11. Gazi ve şehit çocukları gerekli belgeleri ibra etme koşulu ile spor okulları programlarından ücretsiz faydalanır.
12. Kardeş indirimleri, her kardeş  için %10 olacak şekilde uygulanır.

13. Resmi tatillere denk gelen günlerin telafisi ve ücret iadesi yapılmamaktadır.

14. Kayıt işlemleri için ayrıntılı bilgiye; www.bursa.bel.tr ,www.bursabbspor.com , bbbgenclikkulubu.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

BU KISIM KAYDI YAPAN PERSONEL TARAFINDAN DOLDURULACAK

: TARİH :

İMZA

KAYDI YAPAN PERSONELİN

Adı - Soyadı

ADI SOYADI

Fotoğraf

TC KİMLİK NO

DOĞUM TARİHİ / YERİ /

ANNE - BABA ADI

İKAMETGAH ADRESİ

Yasal velisi bulunduğum ................................................................................................................'nın kaydını yaptırdığım spor programına katılmasına izin veriyorum. Program 

süresince çocuğumun tüzük ve disiplin kurallarına aynen uyacağına bunlara aykırı davranışlardan dolayı doğacak her türlü şartın sorumluluğunu üstleneceğimi, 

kaydını yaptırdığım spor branşına engel teşkil edecek kronik, alerjik, fiziksel, psikolojik rahatsızlığı olmadığını ve bunların dışında geçirmiş olduğu bir 

rahatsızlığının bulunmadığını doğabilecek sağlık sorunlarından dolayı kurumunuzu ve yetkililerini sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.

/

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SPOR OKULLARI KAYIT FORMU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PERSONELİ İSE; ÇALIŞTIĞI BİRİM

ADI - SOYADI YAKINLIK DERECESİ


