MYK YELKEN YAZ OKULU ŞARTNAMESİ
1. Yaz Okulu yelken programı için, kursiyerin yüzme bilmesi zorunludur.
2. Epilepsi, otizm, astım, beyin anevrizması (beyinde baloncuk), kalp rahatsızlıkları, güneş alerjisi
gibi özel durumu olan kursiyer, Yaz Okulu kapsamında kayıt yaptıramaz.
3. Denizdeki can güvenliğinin korunabilmesi adına, veli, kursiyer ile ilgili, varsa özel sağlık
durumunu detaylı olarak kayıt formunda belirtmek zorunludur. Bu Madde taahhüt niteliğindedir.
4. Sağlıkla ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için, kursiyerin kullanmak zorunda
olduğu ilaç ve kullanım şartlarının, kayıt esnasında yazılı olarak kulübümüze bildirilmesi
gerekmektedir. Beyan niteliğindedir, atlanmaması gerekir, aile bu konuda sorumludur.
5. Velilerimiz eğitim saatleri içinde ayrılan özel alanlar dışında sporcu soyunma odalarında, eğitim
alanında ve antrenör odalarında bulunamaz.
6. Kursiyerin kulübe gelirken, yanında, kapalı deniz ayakkabısı, güneş kremi, 2 adet yedek tişört, 2
adet mayo, 2 adet şort ve havlu bulundurması gerekmektedir.
7. Gün içinde soyunma odasında unutulan malzemeler, görevliler tarafından “UNUTTUKLARIM”
kutusuna kaldırılır.
8. Kursiyerin şahsi eşyalarından kaybolmasından kulübümüz sorumlu değildir.
9. Sporcu verilen can yeleğini ve güvenlik ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Aksi taktirde
Marmara Yelken Kulübü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10. Sağlıklı bir eğitim süreci yaşanabilmesi adına, kursiyer, eğitmenin direktiflerine uymak
zorundadır.
11. Kursiyerin başına gelen kazadan (karada ve denizde) MYK sorumlu değildir. Bir kaza
gerçekleştiği takdirde doktor müdahalesi gerektiği durumda yetkili kişi çocuğu en yakın devlet
hastanesine götürür. Eğer çocuğun özel sağlık sigortası var ise velinin talebi üzerine sigortasının
geçerli olduğu özel hastaneye götürülür.
12. Veli, gün içinde kursa katılamayacak ve dönemde devam etmeyecek kursiyeri daha öncesinde
ilgili eğitmene bildirir.
13. Özel durumlarda, kursiyer, velinin kayıt esnasında bildireceği kişiye teslim edilerek eğitmenin
bilgisi dahilinde kulüpten ayrılabilir.
14. Kursiyer eğitim süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı kursu bırakması halinde devam
edilmeyen günler için geri ödeme yapılmayacaktır.
15. Disiplin sorunu olan kursiyer hakkında ilgili eğitmenin Yönetim Kurulunun Sportif Üyesine
verdiği rapor doğrultusunda Sportif Üye tarafından eğitime son verilebilir. Kursiyer her halükârda
eğitmenlerinin direktiflerine uymak ile mükelleftir. Kursiyer kursa başlaması ile imzaladığı bu
şartname veli ve kursiyerin disipline uyma konusundaki beyan ve taahhüdüdür.
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