
  Allso Academy Yaz Kampı  

Sporcu Kayıt Formu ve Sözleşmesi 

20 - 25 Haziran 2018 Belek – Antalya 

 

 

Kampçı Bilgileri     İletişim Bilgileri 

Adı – Soyadı:........................................................................ E-posta Adresi:......................................................... 

Doğum Tarihi ve Yeri:..........................................................  Cep Telefonu:........................................................... 

T.C Kimlik No:......................................................................  Ev Adresi:................................................................. 

Boy – Kilo:............................................................................ Sosyal Medya Hesapları:         Var               Yok   

Kan Grubu:........................................................................... Varsa Kullanıcı İsimleri: Twitter……………………………. 

Kampçının t-shirt bedeni: XS    S     M   L     XL    XXL                İnstagram………………………. 

                                     Facebook……………………….. 

Kampçının ulaşım bilgileri:          Ulaşımlı  Ulaşımsız 

Ulaşımlı ise kampçı kampa hangi ilden katılacak?……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Aile Bilgileri 

1.Ulaşılacak Kişi;      2.Ulaşılacak Kişi; 

Adı – Soyadı:.......................................................................  Adı – Soyadı:............................................................ 

T.C Kimlik No: .....................................................................  T.C Kimlik No:........................................................... 

Mesleği:..............................................................................  Mesleği:................................................................... 

İş Telefonu:.........................................................................  İş Telefonu:.............................................................. 

Cep Telefonu:.....................................................................  Cep Telefonu:........................................................... 

İş Adresi:.............................................................................  İş Adresi:.................................................................. 

E-posta:...............................................................................  E-posta:.................................................................... 

Sosyal Medya Hesapları:         Var               Yok   Sosyal Medya Hesapları:             Var               Yok 

Varsa Kullanıcı İsimleri: Twitter:........................................... Varsa Kullanıcı İsimleri: Twitter:.............................. 

     İnstagram:......................................              İnstagram:.......................... 

    Facebook:…………………………………….              Facebook:……………………….. 

 



 

Diğer Bilgiler 

Yukarıda belirtilen kişilere ulaşılmadığında aranacak kişinin; Telefon numarası……:......................................................... 

            Yakınlık derecesi:…………………………………………………………… 

Kampçının herhangi bir ortopedik rahatsızlığı var mı?....................................................................................................... 

 

Alerjisi var mı?     Evet Hayır Varsa nedir?............................................................. 

 

İlaç alerjisi var mı?    Evet Hayır Varsa hangi ilaçlar?.................................................. 

 

Besin gıdalarına alerjisi var mı?   Evet  Hayır Varsa hangileri?....................................................... 

 

Doktor kontrolünde kullandığı bir ilaç var mı? Evet Hayır Varsa isimleri nelerdir?............................................ 

 

Özel bir rahatsızlığı var mı? (uyurgezer, hiperaktivite vs.).................................................................................................. 

 

Yüzme biliyor mu?    Evet  Hayır          

 

Sizin eklemek istediğiniz bir bilgi var mı?........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan, velisi olduğum…………………………………………………………………..’nın sağlık yönünden spor 

yapmasına mani bir durum olmadığını, Allso Academy Yaz Kampı’nda yapacağı tüm gezi, seyahatler için iznim 

olduğunu ve kamp kaydının yapılmasını kabul ve beyan ederim. 

 

 

 

Veli Adı – Soaydı: 

 

 

 

Tarih:       İmza: 



 

Allso Academy Antalya-Belek Yaz Kampı 

Kampçı Kayıt Sözleşmesi 

 

Bu sözleşme Allso Academy çatısı altında çalışanların, kampçılar ile ailelerinin daha iyi bir şekilde çalışma ortamı 

sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.  

1. Bu kayıt formu Allso Academy Yaz Kampı için hazırlanmış olup, içeriği bu kamp ile ilgili bilgilerden oluşmaktadır. 

2. Kampa katılım sağlayan kampçılarımızın sağlık raporlarını kampa gelmeden önce Allso Academy Yönetimi’ne 

teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Teslim etmeyen kampçılarımızın, sağlık yönünden daha önceden var olan 

hastalıkları ile ilgili oluşabilecek problemlerden kamp yönetimimiz sorumlu değildir. 

3. Kamp ortamında oluşabilecek herhangi bir tıbbi sorunda kampçının ailesine ya da yetkili yakına ulaşılamaması 

veya acil bir durumda, en yakındaki donanımlı hastanede müdahalenin yapılması yetkisini Aile Yönetime bırakır. 

4. Kampçılar, kamp merkezinde belirlenen kurallara tam ve eksiksiz uymak zorundadır. Kamp kurallarına uymayan, 

disiplinsiz, huzuru ve ahlakı bozmaya yönelik davranışlar sergileyen kampçılara bir defa sözlü ikazda bulunulur, 

tekrarı halinde tutanak tutularak kamp kaydı silinir ve kampla ilişiği kesilir. Aileye bilgi verilerek transferi 

organize edilir. Böyle durumlarda kamp ücretinin iadesi yapılmaz. 

5. Kampçının kamp merkezine, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün, alkol, her türlü yasal olmayan malzeme 

ile girişi kesinlikle yasaktır. Bu tür malzemeler kampçıda bulunması durumunda ilk seferde bu malzemeler 

kampçıdan alınıp uyarı konuşması yapılır, tekrarlanması durumunda kamp ile ilişiği kesilir.  

6. Kamp programı başladıktan sonra, mazeretli ya da mazeretsiz herhangi bir durumdan dolayı kampı terk eden 

kampçılarımıza, kamp ücretinin iadesi yapılmaz.  

7. Kampçının velisi; kamp merkezindeki eğitimlerde, gezilerde ve diğer faaliyetlerde kampçılara yapılacak olan 

fotoğraf çekimlerinde, fotoğrafların daha sonrasında internet sayfasında, broşürlerde ve tanıtım amaçlı bedelsiz 

kullanılmasını kabul eder. 

8. Kamp başlamadan 15 gün öncesinde, mazeret bildirerek kampa katılamayacağını söyleyen kampçının yatırdığı 

ücret üzerinden %20 geri ödemesi yapılır. 

9. Kamp boyunca kampçı tarafından yapılacak olan ekstra harcamalar kampçıya aittir. 

10. Kampçının kamp merkezinde ve diğer etkinlik alanlarında yaratabileceği maddi zararları kampçı ya da velisi 

karşılamakla yükümlüdür. 

11. Allso Academy yönetimi kamp boyunca kampçıların elektronik cihazlardan uzak kalması adına cep telefonlarını 

kamp başında toplar. Kampçılarımızın belirlenen zaman dilimlerinde cep telefonu kullanmasını Allso Academy 

yönetimi belirler. Ayrıca kampçılar kamp merkezine cep telefonu dışında elektronik cihaz getiremez. 

12. Kampçının yanında getirdiği değerli eşya, para vb. şeylerin tutanak karşılığında Allso Academy Yönetimi’ne 

teslimi yapılmadığı durumlarda, kaybolan eşyalara ait sorumluluk Allso Academy Yönetimi’ne ait değildir. 

13. Kamp direktörü, kamp programında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

14. Kampçının kamp dahilinde gezi ve yolculuk yapma ilgili gerekli izin kampçının velisi tarafından Allso Academy 

Yönetimine verilmiştir. 

15. Kampçının kampa gelirken yanında aşağıdaki ana malzemeleri mutlaka getirmesi gerekliliği bilgisi kampçının 

velisine iletilmiştir. Getirilmesi gereken ana malzemeler: varsa kullandığı ilaçlar, terlik, güneş kremi, havlu, şapka, 

diş fırçası, diş macunu, spor ayakkabı, mayo, şampuan. 

 

 

Yukarıda 15 maddeden oluşan Allso Academy Yaz Kampı kampçı sözleşmesi bir aslı veli tarafında kalacak şekilde 

imzalanıp, kampçının yukarıda yazan tüm kurallara uyacağını, aksi durumda sözleşmenin Allso Academy 

Yönetimi tarafından fesh edileceğini beyan ederiz.  

 

İş bu sözleşme taraflarca okunup, ...../...../2018 tarihinde imzalanarak onayladığımızı kabul ederiz. 

 

Kampçı Adı-Soyadı  Veli Adı-Soyadı   Veli İmza 


