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ACİL DURUMLAR İÇİN AİLEYE ULAŞILAMAMASI DURUMUNDA BAŞVURULACAK KİŞİ 

*YAKINLIK DERECESİ ve TELEFONU         : 

 AİLE DOKTORUNUN ADI VE TELEFONU : 

POSTALAMALARIN HANGİ ADRESE YAPILMASINI TERCİH EDERSİNİZ ?          EV          ANNE İŞ           BABA İŞ 
 
SİZE HANGİ TELEFONDAN ULAŞMAMIZI TERCİH EDERSİNİZ ?         EV        ANNE İŞ        ANNE CEP        BABA İŞ        BABA CEP 
 
 E-MAİL ve SMS İLE BİLGİ ALMAK İSTEMİYORUM     
 
 WHATSAPP GRUBUNA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM 

 BİZDEN NASIL HABERDAR OLDUNUZ ?  

 

GENEL KAYIT SÖZLEŞMESİ VE VELİ MUVAFAKATNAMESİ 

Velisi bulunduğum ……/……../………….. doğum tarihli  ………………………………………………………………………….. 

isimli öğrencinin BALE YAZ KAMPI 2019 adıyla gerçekleşecek olan çalışmalara kaydının yaptırılmasını 

rica ederiz. 

Kaydı yapılan çocuğumuzun BALE YAZ KAMPI yönetmeliğine uyacağını, yönetmeliğe aykırı 

hareketlerden dolayı BALE YAZ KAMPI yönetimi tarafından verilecek olan disiplin uyarılarını 

(derslerden ihraç dahil olmak üzere) kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

BALE YAZ KAMPI yönetimi, öğrencilerin gösteri ve ders faaliyetlerinin görüntülenmesi ve tanıtım 

amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar. Veli öğrencinin görüntülerinin BALE YAZ KAMPI ile ilgili her 

türlü tanıtım aracında bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat eder. 

Öğrenciye herhangi bir acil müdahale yapılması gereken hallerde anne,baba yada vasisi tıbbi kuruma 

ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için aile, Mutlu Cankup Bale Eğitim ve Organizasyon 

Hizmetleri yönetimini kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır. 

ANNE ADI SOYADI                BABA ADI SOYADI 

İMZA                  İMZA 

 

 
  
 



            BALE YAZ KAMPI 2019 

3 
 

*Doldurulması zorunlu alanlardır. 

 KAMP KURALLARI 
Kampta Öğrencilerin en iyi şekilde EĞİTİM ve 

KONAKLAMALARINI sağlamak amacıyla belirlenmiş kurallar vardır. 

Kampın ilk günü tanışma toplantımızda bütün öğrencilerimize bu 

kurallar detaylı olarak anlatılmaktadır. Kampa katılan her öğrenci bu kurallara okumuş ve 

uymayı baştan kabul etmiştir. 

 

1) Kamp direktöründen habersiz olarak gruptan ayrılmamak. 

2) Kamp içerisinde arkadaşlarına, uyarılmış olmasına rağmen zarar verici söz ve 

davranışlarda bulunmamak. 

3) Kendi odasından başka odaya idareden izinsiz geçmemek; balkon, teras, pencere vb. 

yerlerden sarkmak gibi can güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmamak. 

4) 18 yaşından küçük olanlar için kanunların öngördüğü şartlar ve kullanımı yasak olan 

maddeler kampımız için de geçerlidir. Aksine davranışlarda bulunan öğrencilerimizin 

kampla ilişkileri kesilir. 

5) Kamptaki her oda, o odada kalan öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğrencilerimiz 

kaldıkları odaları kamp ve otel idaresinden imza karşılığı teslim alırlar. Kamp esnasında 

öğrenciler otel ve kamp eşyalarına zarar verirlerse bu zarardan şahsen sorumlu tutulurlar 

ve zarar miktarı tahsil edilerek otel idaresine ödenir. 

6) Öğrencinin kampta kalmasında sağlık açısından bir sakınca olması durumunda ailesine 

teslim edilir. Katılan öğrencilerin kayıt esnasında sağlık raporu teslim etmesi zorunludur. 

7) Düzenli ilaç kullanması gereken öğrencilerimizin ilaçlarını yanlarında getirmeleri 

gerekmektedir. Bu konuda da kamp idaresine kesinlikle bilgi verilmelidir. Tarafımıza 

bildirilmeyen psikolojik ve biyolojik sağlık sorunları konusunda organizasyon sorumluluk 

kabul etmemektedir. 

8) Kamp sorumlusu gerekli gördüğü durumlarda odalar ve ders programı değiştirilecektir. 

9) Odalar, Kamp sorumlusu tarafından düzen ve disiplin adına kontrol edilebilir tertipte 

tutulacaktır. Kamp süresince Ekip ve Oda teftişine hazır olunması gerekmektedir. 

10) Kamp sorumlusunun tüm organizasyonuna katılmak zorunludur. 

11) Kamp süresince ekipten ve kamp bölgesinden Kamp sorumlusu velisine sözlü ve 

yazılı izin vermeden ayrılmak kesinlikle yasaktır. 

12) Kamp faaliyet programına uymak zorunludur. Sağlık problemleri dışında Kampı erken 

terk etme gibi bir durum olmayacaktır. 

13) Kamp bitiminde tüm katılımcılardan kamp değerlendirme anketi alınacak, bu bilgiler 

bir sonraki kamp için bilgi niteliği taşıyacaktır. 

14) Kamp süresi boyunca eğitmenlerin uygun gördüğü sınıflar dışında başka grupların 

dersine girmek yasaktır. Eğitmenler gerekli gördüğü durumlarda sınıfları değiştirme 

hakkına sahiptir. 

15) Bütün uyarılara rağmen, can güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan, 

kamp kurallarına uymayan ve diğer grup arkadaşlarının da uyumunu bozan davranışlara 

devam eden öğrenciler, kamp idaresi tarafından ailelerine geri teslim edilir.  

16)Kamp süresi boyunca katılan öğrencilerin organizasyon görevlileri yanlarında 

bulunmadığı sürece deniz ve havuz kullanımı yasaktır. 

17)Katılan öğrencilerin cep telefonu kullanım süreleri kamp sorumlusu tarafından 

belirlenecektir. 

 

KAMP SORUMLUSU   ÖĞRENCİ İMZASI                                       VELİ İMZASI 

MUTLU CANKUP 
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VELİ SÖZLEŞMESİ 

İş bu sözleşme Mutlu Cankup - BALE YAZ KAMPI 2019 

(MUTLU CANKUP BALE EĞİTİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ) 

çalışanları, katılımcılar ve veli/vasi ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve katılımcıların 

Bale Yaz Kamplarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmede 

Mutlu Cankup - BALE YAZ KAMPI 2018 (MUTLU CANKUP BALE EĞİTİM ORGANİZASYON 

HİZMETLERİ) , “acenta”, hizmet alan 18 yaşın altındaki kişiler “katılımcı”, katılımcı adına 

sözleşmeyi imzalayan vasi ve/veya velilerden herhangi biri ve/veya velayeti üzerinde olan 

ebeveyn “veli/vasi” olarak anılacaktır. 

18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) katılımcı için hazırlanmış olan işbu sözleşme 

yukarıda yer alan kayıt ve ödeme formunun ve kayıt sözleşmesinin, veli/vasi tarafından 

doldurulması ve toplam ödemenin yapılması ile yürürlüğe girecektir. 

 

1. ACENTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  

a- Acenta, Bale kampı programını, eğitim içeriği ve sürelerini, ulaşım araçlarını, hareket 

saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak 

koşuluyla, ücrete dâhil olan ve olmayan hizmetleri sunacağını, Bale kampı 

programında meydana gelebilecek değişiklikler söz konusu olduğunda katılımcıya ve 

veli/vasiye önceden bildirim yapacağını beyan ve taahhüt eder. Katılımcıların 

seviyeleri ve sayısı göz önünde bulundurularak eğitim içeriğini değiştirme hakkı 

vardır. 

2. VELİ/VASİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  

a- Veli/vasi, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri acentaya sunmakla 

yükümlüdür.  

Veli/vasi, kendisinin ve katılımcının acentanın bale yaz kampı öncesi bildireceği 

kurallara tam ve eksiksiz olarak uyacağını kabul eder(işbu kurallar Sözleşmenin 

ayrılmaz ekidir.). Bale kampı kurallarını, düzeni, ahlakı ve huzuru bozmaya yönelik 

davranışlarda katılımcı ve veli/vasi, kamp sorumlusu tarafından yazılı olarak uyarılır. 

Davranışın tekrarı halinde katılımcı ve veli/vasi katılımcının bale yaz kampına devam 

hakkını kaybettiğini ve bale yaz kampı ilişiğinin düzenlenen rapor ile kesileceğini 

kabul eder. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin Bale Yaz Kampı ücret iadesi talep 

hakkı ve tazminat hakkı yoktur. 

b- Veli/vasi, bale yaz kampı kapsamında veya ekstra turlarda yer alan tüm alanlarda, 

katılımcı tarafından mal veya şahıslara verilen zararları tazmin etmeyi kabul ve 

taahhüt eder.  
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c- Veli/vasi, katılımcının bale yaz kampı dışında yapılacak günübirlik 

gezilerde seyahat etmesine kamp sorumlusu selahiyetinde izin 

verdiğini beyan ve taahhüt eder. Katılımcının ekstra turlara 

katılması halinde, veli/vasi tur bedelini ödemeyi ve katılımcının bu 

gezideki sorumluluğunu acentaya ve tur/kamp sorumlusuna vermeyi kabul eder.  

d- Veli/vasi katılımcının herhangi bir sağlık problemi olmadığına dair kayıt işlemleri 

esnasında doktor raporu getirmek zorundadır. Sağlık problemi, sürekli hastalığı, alerji, 

özel diyet ve sürekli kullanılması gereken bir ilacın olması durumunda acentaya bilgi 

vermekle ve ilaçları sorumlu acenta yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür. 

Veli/vasinin bu bilgileri vermemesi durumunda meydana gelecek durumlardan acenta 

sorumlu değildir.  

Katılımcıya herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde veli/vasisine 

bildirmek şartıyla tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için 

acenta sorumlusunu kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili 

kılmışlardır. Böyle bir durumda acentanın veli/vasiye makul çaba göstermesine 

rağmen ulaşamaması durumunda ise gerekli her türlü müdahale için veli/vasi acenta 

sorumlusunu kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili 

kılmışlardır. 

e- Bale kampı dâhilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve 

mamulleri, alkollü içecekler, kesici ve delici aletler ile her türlü yasal olmayan malzeme 

kesinlikle bulundurulmaz.  

f- Cep telefonu dışında, pahalı mücevherler ve elektronik cihazlar kampa alınmaz. Şehir 

dışından gelen ve yalnız seyahat edecek katılımcıların elektronik cihazları ve pahalı 

mücevherleri bale kampı süresince kamp sorumlusu tarafından muhafaza edilir. 

Veli/vasi katılımcının bu tip malzemeleri bale yaz kampına getirmesinden tek başına 

sorumludur. Acenta kendisine veli/vasi tarafından bildirilmeyen ve tutanak ile teslim 

edilmeyen değerli eşyaların ve paraların kaybından sorumlu değildir. 

3. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

a- Katılımcı tüm eğitim faaliyetleri ve grup etkinliklerine katılmak zorundadır. Veli/vasi 

katılımcının tüm eğitim faaliyetleri ve grup etkinliklerine katıldığını onaylamış ve tüm 

sorumluluğu yüklenmiş bulunur. Katılımcı eğitim programı süresince üç derse geç 

kalması ya da katılmaması durumunda kamp ile ilişiği kesilir. Bu durumda 

katılımcının ve veli/vasinin para iade ve tazminat hakkı yoktur.  
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b- Bale yaz kampına katılacak tüm katılımcılar yüzme bilmek 

zorundadır. Katılımcı kamp sorumlusu ve eğitmenlerin gözetimi 

olmadan deniz ve havuz kullanamaz. Katılımcının yüzme 

bilmemesi, izinsiz ve denetimsiz olarak deniz ve havuz 

kullanımında karşılaşacağı can kaybı, boğulma ve sağlık sorunları gibi problemlerden 

acenta, kamp sorumlusu, eğitmenler sorumlu tutulamaz. Bu durumda katılımcının ve 

veli/vasinin tazminat hakkı yoktur.  

4. ÖDEMELER:   

a- Acentanın yurtiçi ve yurtdışı bale kampına kayıt yapılırken toplam ücretin tamamı 

nakit, banka havalesi veya kredi kartı ile ödenir. Kredi kartı ile ödemelerde acentanın 

sunduğu taksit sayısı geçerlidir. Acenta uygun gördüğü takdirde komisyon farkı 

yansıtarak taksit sayısını arttırabilir. Katılımcının bale kampına katılımını iptal 

etmesi/vazgeçmesi veya acentanın yapabileceği değişikler durumunda aşağıdaki 

koşullar geçerlidir. 

5. İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:  

a- Katılımcının kampın başlangıç tarihine 45 gün kalana kadar (kampın başlangıç günü 

sayılmaz) bale yaz kampına katılmaktan vazgeçmesi durumunda, herhangi bir neden 

talep edilmeksizin ödenen ücretin tamamı veli/vasinin acentaya yazılı olarak müracaat 

etmesinden sonra 30 gün içinde iade edilir.  

b- Katılımcı kampın başlangıç tarihine  44 - 15 gün kalana kadar (kampın başlangıç günü 

sayılmaz) bale yaz kampı rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-

değişiklik talebi durumunda; katılımcı adına kayıt ve ödeme yapan veli/vasi, bale yaz 

kampı bedelinin %50‘sini, 14 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik 

taleplerinde bale kampı bedelinin tamamını acentaya cayma tazminatı olarak ödemeyi 

kabul ve taahhüt eder. Cayma tazminatı sonrasında kalan tutar, veli/vasinin, acentaya 

yazılı olarak müracaatından sonra 30 gün içinde iade edilir.  

c- Katılımcı adına acenta tarafından alınmış/düzenlenmiş promosyonlu veya grup 

uçak/otobüs bileti var ise bilet tutarlarının tamamı iade edilmez veya başka bir zamana 

aktarılamaz.  

d- Acenta seyahate katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve 

gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı bale yaz kampını 

başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir 

durumda katılımcı ücretin tamamını 30 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.  

e- Her ne sebeple olursa olsun kamp ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde 

yatırmamış olan katılımcılar, rezervasyonlarını iptal ettirdikleri takdirde dahi; 
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yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin 

kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılır. 

f- Katılımcı, bale yaz kampına devam etmesinin veya otel/tesis 

rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket 

tarihinden en az 7 gün önce acentaya niyetini bildirerek rezervasyonunu, bale yaz 

kampı açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. 

Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan 

kişiler acentaya karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek 

masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.  

g- Bale yaz kampını devir alan katılımcıların ise vize ve bilet sorumlulukları veli/vasisine 

ait olacaktır. Veli/vasinin, katılımcının başlangıcını kaçırdığı bale yaz kampına iştirak 

edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm 

rezervasyonları acenta bale yaz kampının başlangıcından 24 saat sonra iptal etme 

hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya veya veli/vasiye herhangi bir geri 

ödeme yapılmaz. 

6. MÜCBİR SEBEPLER:  

a- Acenta üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen kampa katılan 

kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya (yol engeli, grev, terör, darbe, 

olağan üstü hal, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik 

hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel 

teşkil ediyorsa) gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen 

veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda katılımcının ve veli/vasinin tazminat hakkı 

doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. şahıslara yapılan ve geri alınması 

mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir. 

b- Katılımcı ve veli/vasi, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 

10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet 

Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi 

makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Bu 

sebeplere bağlı olarak bale yaz kampının başlangıç tarihine 15 gün veya daha az kala 

yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, uçak bileti hizmeti ve kampın 

yapılması amacıyla 3. Şahıslara (otel/tesis/teknik eğitim/sigorta/eğitmen/transfer 

araçları vb.) yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar katılımcıdan 

tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar 

iptal kapsamına dâhil edilmez. 
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7. GENEL HÜKÜMLER:  

a- Acenta, bale yaz kampı kapsamındaki otel/tesis isimlerini, teknik 

hizmet veya eğitim alınan yan kuruluşları, ulaşım araçlarını, 

gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen 

standartlara bağlı kalmak koşuluyla, katılımcıya veya veli/vasiye bildirim yapılması 

suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen bale yaz kampı 

programları örnek programlardır. Bale yaz kampı programlarında belirtilen ders 

programı, eğitmenler, konaklama tesisleri, ekstra turların organize edileceği tarihler ve 

yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar acenta için yerine getirilmesi zorunlu 

yükümlülüklerden değildir. Katılımcı tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını 

ileri süremez. 

b- Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel 

saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle acenta sorumlu tutulamaz. Bu 

sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul 

edilemez.  

c- Uçaklı ulaşımlarda, katılımcıya sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı 

durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir. 

d- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu bale yaz kampına katılan 

katılımcının, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri veli/vasinin bu 

sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu 

kampa katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak 

bu sözleşme şartlarını acenta broşürü, acenta internet sitesi ve ilanlar nedeni ile 

öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden 

dolayı katılımcının veya veli/vasinin bale yaz kampı iptal etme hakkı doğmaz. Birden 

fazla kişi için bale yaz kampı kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm 

yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.  

 

e- Katılımcının başladığı bale yaz kampı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk 

etmek istemesi halinde, veli/vasinin; katılımcının bale yaz kampını terk etmek 

istediğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele/tesise sebepleri ile birlikte yazılı 

olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı turu ayıplı hizmet nedeni ile değil 

şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış olunur. Katılımcının 

şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi 

niyetli katılımcının ve veli/vasinin özen borcudur. Katılımcının ve veli/vasinin 

şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile 

ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.  
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f- Paket programa rehberlik dâhil edilmiş ise bale yaz kampı bedeli 

ücreti kapsamındadır.  

g- Acenta, bale yaz kampına katılan katılımcılarla, otel/tesis, teknik 

hizmet veya eğitim alınan yan kurumlar, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer 

hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup 

meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı 

ve veli/vasi, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini 

asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı 

durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise acentesine müracaat edebilecektir.  

h- Otele/tesise varış günü odalar saat 17.00'den önce katılımcılara teslim edilmez. 

Otelden/tesisten ayrılış günü katılımcıların en geç 10.00'a kadar odalarını boşaltmaları 

gerekir. Katılımcılar dört kişilik aile odalarında konaklayacaktır. Odaların düzeninden 

doğabilecek  sorunlardan acenta sorumlu değildir. 

i- Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit 

yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda 

ödemenin yapılmaması halinde katılımcı, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile 

muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle acenta 

muhatap değildir. Döviz üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin 

belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.  

j- Acenta bale yaz kampı sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. 

Ancak otel ödemelerinde döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu 

hüküm uygulanmaz.  

k- Bale Yaz kampından önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı 

katılımcıya/veli/vasiye bildirilir. Bu durumda katılımcı/veli/vasi herhangi bir tazminat 

ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki 

etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder (Vize masrafları ve sigorta bedelleri 

hariç).  

l- Katılımcı ve veli/vasi sözleşmeden döndüğü takdirde acentanın kendisine ikame bir 

bale yaz kampı sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka bale yaz kampı alma ya da 

sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (30 gün içinde) geri alarak 

sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.  

m- Veli/vasi bale kampına katılacak katılımcısı için ferdi kaza sigortası yaptırmakla 

yükümlüdür. Ferdi kaza sigortası hizmetini satın alan veli/vasi veya ferdi kaza 

sigortası paketinin içinde bulunan katılımcıların eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve 

kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle 

belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili 
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herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

n- Acenta, bale kampı faaliyetlerinin görüntülerinin isim belirtilerek 

veya belirtilmeyerek, haber verme ve tanıtım amaçlı hazırlanacak 

her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının tanıtım amaçlı kullanılması, kuruma 

ait web sitesinde ve/veya kuruma ait sosyal medya hesaplarında, farklı dijital ya da 

basılı ortamda, gazete ve dergilerde, afişlerde kullanılması, aileler ile SMS ve email ile 

irtibat kurma hakkını saklı tutar. Veli/vasi, yukarıda açıklanan tüm belirtilen 

yöntemlerin bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat eder. 

o- Veli/vasi sözleşmede beyan ettiği isimlerin (kimlik ve pasaporttaki yazılış şekli ile) 

doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin veli/vaside kalan kopyası ile acentada kalan 

kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır.  

p- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 

q- Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtar ve bildirim, faks, e-mail, iadeli taahhütlü 

mektup yoluyla ulaştı/gönderildi teyitlerinin alınması koşuluyla, tarafların kamp kayıt 

formundaki isim/ünvanları yanında yer alan adresine yapılacaktır. 

BALE YAZ KAMPI SÖZLEŞMESİ iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflar arasında  

…../……./2019 tarihinde imzalanmıştır. Yukarıda yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul 

ettiğimizi, katılımcının tüm kurallara uyacağını aksi takdirde sözleşmesinin gerekçeli olarak 

tek taraflı feshedilebileceğini beyan ederiz. 

 

Katılanın Adı-Soyadı :  

Veli/Vasi Adı-Soyadı :  

Veli/Vasi İmza : 

 

 

 

 

 

 

ACENTA : MUTLU CANKUP BALE EĞİTİM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ 
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20 HAZİRAN 2019 - 30 HAZİRAN 2019 

 

       Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Bale Yaz Kampı; bale tutkunları için 

Bodrum, Ortakent de unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 

        20 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında bir dönem olarak gerçekleşecek 
olan Bale Yaz Kampı etkinliğimiz; alanında profesyonel eğitmenlerle çalışma fırsatı sağlarken 
Bodrum - Ortakent - Light House Hotel 'de keyifli bir tatil geçirmenize de olanak sağlayacaktır. 

 

Program 

• 08:00-09:00 WARM UP (GRUP A+B) 
• 09:00-10:00 KAHVALTI 

• 10:00-11:30 KLASİK BALE DERSİ (GRUP A) 
• 10:00-11:30 MODERN DANS DERSİ (GRUP B) 
• 11:45-13:15 KLASİK BALE DERSİ (GRUP B) 

• 11:45-13:15 MODERN DANS DERSİ (GRUP A) 
• 13:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

• 14:30-15:00 POİNT DERSİ (GRUP A) 
• 15:00-16:00 BALE REPERTUAR (GRUP A) 

• 15:00-16:00 MODERN REPERTUAR (GRUP B) 
• 16:00-17:00 BALE REPERTUAR (GRUP B) 

• 16:00-17:00 MODERN REPERTUAR (GRUP A) 
• 17:30-19:00 SERBEST ZAMAN  
• 20:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ 

*** DERS PROGRAMINDA HER GÜN A VE B GRUPLARININ DERS SIRALAMASI 
DEĞİŞECEKTİR.KATILIMCI DURUMUNA GÖRE PAS DE DEUX DERSİ YAPILACAKTIR.*** 

Bale Yaz Kampı’nın; bu yılki yeniliklerinden biri de öğrencilere kendi projelerini, 
koreografilerini hazırlama imkanı sunan proje programı. Bu program kapsamında 
katılımcılar, profesyonel koreograflar ve eğitmenlerin deneyimlerinden faydalanarak, 
kendi koreografilerini hazırlayacaklar. Ayrıca Klasik Bale derslerinde canlı müzik 
eşliğinde ders yapacaklardır.                                                              

OTELE GİRİŞ TARİHİ : 20 HAZİRAN 2019                     
OTELDEN ÇIKIŞ TARİHİ : 30 HAZİRAN 2019                

 

 
TOPLAM 10 GECE HERŞEY DAHİL KONAKLAMA OTEL 
:  www.bodrumlighthouse.com 
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Kampımız Özel Bale Okulu veya Konservatuvar da okuyan 
tüm BALE öğrencileri içindir.  9 yaş ve üzeri öğrenciler kabul 
edilmektedir. Profesyonel eğitmenlerimizin değerlendirmesi sonucu katılımcılar iki 
gruba ayrılacaktır. Kamp kontenjanı minimum 25 öğrenci - maksimum 50 öğrenci ile 
sınırlıdır. Katılımcılar kamp otelinde konaklamak zorunda değillerdir. Otelde 
konaklayan katılımcılar kendi yaş grupları ile konaklamak zorundadır. OTELE VELİ 
KABUL EDİLMEMEKTEDİR. ORGANİZASYONUMUZUN ÖZEL VEYA DEVLET 
BALE OKULLARIYLA BAĞLANTISI YOKTUR. 
 
  Serbest zaman diliminde 9 yaş – 15 yaş arası katılımcılar yanlarında 
organizasyon görevlileri eşliğinde hareket etmek zorundadır. 

EĞİTMENLER 

DENİZ KILINÇ TUNCELİ 

İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ  - BALE SANATÇISI BAŞ BALERİN 

 

ERHAN GÜZEL 

İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ  - BALE SANATÇISI BAŞ BALET 

 

SERHAT GÜDÜL 

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ - BALE ÖĞRETMENİ 

 

ÖZERK TOZKOPARAN 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. DEV. KONSERVATUARI - MODERN DANS ÖĞRETMENİ 

İSTANBUL DEV. OP. ve BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ - REPETİTÖR 

 

DEVRİM İLERİ TOZKOPARAN 

İSTANBUL DEV. OP. ve BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ - BALE SANATÇIŞI/KOREOGRAF/EĞİTMEN 
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TUĞÇE TOPRAK 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. DEV. KONSERVATUARI BALE 
ANASANAT DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

 

MUTLU CANKUP 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. DEV. KONSERVATUARI BALE ANASANAT DALI 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

MUTLU BALE OKULLARI - KURUM MÜDÜRÜ 

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

• KAYIT FORMU 

• NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ 

• 2 ADET VESİKALIK RESİM 

• SAĞLIK RAPORU 

• SEYAHAT SİGORTASI (YURT DIŞINDAN KATILACAK ÖĞRENCİLER İÇİN) 

• VELİ SÖZLEŞMESİ 

• BALE SEVİYESİNİ BELİRTEN SERTİFİKA,DİPLOMA,KARNE YADA BALE 
EĞİTMENİNDEN REFERANS YAZISI 

 

Yukarıda belirtilen evraklarla beraber tüm kayıt formlarının posta yoluyla 
kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. Postayla gerçekleşecek gecikmelerden 
kurumumuz sorumlu değildir. Başvurunuzun olumlu sonuçlandığını belirten davet 
mektubumuz sizlere ulaştığında kayıt işlemlerinin tamamlanması için Rezervasyon 

ödemesini Banka veya Kredi Kartı ile kurumumuza ödeme yapmanız gerekmektedir. 

Bale Yaz Kampı 2019 etkinliğine katılacak öğrencilerin Mayo Store mağazasından 
firmamız tarafından seçilen Bale Mayolarından temin etmeleri gerekmektedir. Detaylı 

bilgi için 0532 742 28 61 / 0533 613 28 60 numaralı telefonlardan mağaza ile 
iletişime geçebilirsiniz. 
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KURSİYER KAMP ÜCRETi 

 

KONAKLAMALI KAMP ÜCRETİ : 3800 TL 

FİYATLAR KİŞİ BAŞI 10 GECE HERŞEY DAHİL SİSTEMLE KONAKLAMA VE EĞİTİM 
ÜCRETİDİR. 

 ULAŞIM VE TRANSFER ÜCRETLERİ DAHİL DEĞİLDİR. 

 

KONAKLAMASIZ EĞİTİM ÜCRETİ : 2350 TL 

FİYATLAR KİŞİ BAŞI 9 GÜN EĞİTİM ÜCRETİDİR. 

ULAŞIM VE TRANSFER ÜCRETLERİ DAHİL DEĞİLDİR. 

 

ÖDEME SİSTEMİ 

KAYIT ESNASINDA REZERVASYON ÜCRETİ 1800 TL  

KALAN ÜCRET  : 30 MAYIS 2018 

 

 

ÖDEME YÖNTEMİ 

NAKİT / KREDİ KARTI / BANKA  

 

BANKA BİLGİLERİ 

TC QNB FİNANSBANK  

İBAN : TR18 0011 1000 0000 0071 9191 85 

MUTLU CANKUP BALE EĞİTİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ 

 
 

 


