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HÜKÜM VE KOŞULLAR (YAZ OKULU) 
 
İşbu hüküm ve koşullar, Yaz Okulu ile Ebeveyn (veya Ebeveyn namına hareket eden kişi) 
arasındaki anlaşmadır. 
 
1. Terimler 
 
Yaz Okulu: Concord College Summer School [Concord Koleji Yaz Okulu] adıyla işlem gören The 
Bell Concord Educational Trust Limited, Acton Burnell Hall, Acton Burnell, Shrewsbury, Shropshire 
SY5 7PF anlamına gelir. Bell Concord Education Trust Limited, 326279 yardım kuruluşu numarası 
ve 1503040 şirket numarasıyla kayıtlıdır. 
 
Ebeveyn veya Siz: Yaz Okulu’na katılmak için başvuru formu sunmuş herhangi birisi anlamına 
gelir. 
 
Öğrenci: ismi başvuru formunda belirtilen çocuk anlamına gelir. 
 
1 Kayıt 
 
Ebeveyn aşağıda belirtilenleri anlar ve kabul eder: 
 

1.1 Çevrimiçi başvuru formu doldurulup sunularak çocuğu için yer talep edilebilir. 
 
1.2 Yaz Okulu, yerin mevcut olduğunu e-posta ile teyit edecek ve başvuru formunun 
alındığının teyit edilmesinden sonraki 5 gün içerisinde fatura gönderecektir. 
 
1.3 Yerin mevcut olduğunun teyit edilmesinin ardından, iade edilmeyen depozito (500£) 
veya rezervasyonun kursun başlangıç tarihine 8 haftadan az kala yapılması durumunda 
ücretin tamamı Ebeveyn tarafından yatırılmadıkça rezervasyon teyit edilmeyecek ve kayıt 
belgeleri verilmeyecektir. 
 
1.4 Öğrenci’nin kurs başlangıç tarihine 5 hafta veya daha az kala yapılacak kurs tarihi 
veya kurs programı değişikleri 25£’lik idari gider doğuracaktır. 
 
1.5 Ödemenin kalanı aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 
 
 Oxbridge Hazırlık   Ücretlerin kalanı için son tarih 1 Mart 2017 

Kurs 2-27 Temmuz 2017  Ücretlerin kalanı için son tarih 5 Mayıs 2017 
 Kurs 30 Temmuz-20 Ağustos 2017 Ücretlerin kalanı için son tarih 2 Haziran 2017 
 
1.6 Eğer başvuru kursun başlangıç tarihine 8 hafta veya daha az kala yapılırsa, 
ücretlerin tamamı derhal ödenecektir. 
 
1.7 Ödeme işlemleri sırasında yapılan banka masraflarından Kolej sorumlu değildir. 
Bunlar ödemeye yapanın sorumluluğundadır. 
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2 Belgeler 
 

Yaz Okulu’nun, kursun başlangıç tarihinden önce Ebeveyn tarafından doldurulup Yaz Okulu’na geri 
gönderilecek bazı belgelere gereksinimi vardır. Bu belgeler aşağıdakileri kapsamakla birlikte 
bunlarla sınırlı değildir: 
 

 Yolculuk ayrıntıları (madde 3’e bakınız) 

 Denetim formu 

 Öğrenci davranış kuralları ve öğrenci yönetmeliği (Yaz Okulu) (madde 7’ye bakınız) 
 
3 Ücretsiz Otobüsle Transferler 
 

3.1 Otobüsle Transfer – İngilizce ve Bilim Programı:  Yaz Okulu yalnızca aşağıdaki 
durumlarda ücretsiz otobüsle transfer sağlayacaktır: 

 

 Londra Heathrow Havaalanı Geliş/Gidiş (yaklaşık 3 saatlik otobüs yolculuğu): 
 Kursun ilk gününde (2 veya 30 Temmuz 2017) 08.00-16.00 saatleri arasında varan 

uçuşlar için. 
 Kursun son gününde (27 Temmuz veya 20 Ağustos 2017) 08.00-16.00 saatleri 

arasında ayrılan uçuşlar için. 
 Kursun ilk gününde (2 veya 30 Temmuz 2017) 08.00-16.00 saatleri arasında 

havaalanı buluşma noktasına (3. Terminal Gelişler) varan Öğrenciler için. 
 Kursun son gününde (27 Temmuz veya 20 Ağustos 2017) 08.00-16.00 saatleri 

arasında havaalanı buluşma noktasından (3. Terminal Gidişler) toplanan Öğrenciler 
için. 

 Manchester Havaalanı Geliş/Gidiş (yaklaşık 2 saatlik otobüs yolculuğu): 
 Kursun ilk gününde (2 veya 30 Temmuz 2017) 09.00-12.00 saatleri arasında varan 

uçuşlar için. 
 Kursun son gününde (27 Temmuz veya 20 Ağustos 2017) 09.00-12.00 saatleri 

arasında ayrılan uçuşlar için. 
 

3.2 Yukarıdaki Kriterlerin Dışında Kalan Transfer Talepleri: Madde 3.1’de ayrıntıları 
belirtilen tarihler/saatler/yerler haricindeki gelişler/gidişler için özel taksiyle doğrudan 
transfer ayarlamak üzere Ebeveynlere önerdiğimiz yerel ve güvenilir taksi şirketinin ayrıntılı 
bilgilerini sunacağız. 
 
3.3 Otobüsle Transfer – Oxbridge Hazırlık programı:  
 

 Londra Heathrow Havaalanı Geliş/Gidiş (yaklaşık 3 saatlik otobüs yolculuğu): 
 Kursun ilk gününde (2, 16, 30 Temmuz veya 13 Ağustos 2017) 12.00-16.00 saatleri 

arasında varan uçuşlar için. 
 Kursun son gününde (14, 28 Temmuz, 11 veya 25 Ağustos 2017) ayrılan uçuşlar 

için. Uçuş rezervasyonu yapmadan önce lütfen uçuş saatlerini Yaz Okulu ofisiyle 
kontrol ediniz. 

 
4 Program değişiklikleri 
 

Yaz Okulu, Öğrenci’nin mümkün olan en iyi deneyimi edinmesini sağlamak amacıyla kurs programı 
ile faaliyetlerinde her zaman değişiklikler yapabilir. 
 
5 Pasaport 
 

Öğrenci, vardığı zaman pasaportunu emaneten Yaz Okulu’na teslim etmelidir. Pasaport, 
Öğrenci’nin ayrılış tarihinde iade edilecektir. 
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6 Sigorta 
 
Yaz Okulu, Öğrenciler için herhangi bir sigorta sağlamaz ve Öğrenci’nin eşyalarının zararı veya 
kaybından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
 

6.1 Öğrencilerin Yaz Okulu’na çok değerli şeyler getirmeleri önerilmez. Tüm kişisel 
şeyler ve Öğrenci eşyaları, Öğrenci’nin sorumluluğundadır ve zarar veya kayıp durumuna 
karşı bu gibi eşyaları sigortalatmanız tavsiye edilir. Öğrenciler, yatak odalarında da kişisel 
kasa kullanmalı ve yatak odalarını güvende tuttuklarından emin olmalıdırlar. 
 
6.2 Ebeveynlerin, Öğrenci’nin kişisel eşyalarını, iptal, sağlık ve ülkeye dönüş 
masraflarını karşılayacak uygun bir sigorta aramaları önerilir. 

 
7 Öğrenci Davranışları 
 

7.1 Eğer Öğrenci, –web sitesinden veya doğrudan Yaz Okulu ofisinden elde 
edilebilecek– Yaz Okulu Davranış Kuralları ile Yönetmeliğine uymazsa veya Yaz Okulu üst 
düzey yönetim ekibinin kabul edilemez gördüğü şekilde davranırsa, Yaz Okulu o Öğrenci’yi 
disipline verme ve/veya ücretler iade edilmeksizin ve masrafı Ebeveyn’e ait olmak kaydıyla 
Öğrenci’yi derhal evine gönderme hakkını saklı tutar. 
 
7.2 Yaz Okulu, mümkünse Öğrencileri ilk önce uyarma yoluna gidecek, davranışlarla 
ilgili ilk kaygıları Ebeveynlere ve vasilere iletmek için her türlü çabayı gösterecektir. Kasten 
veya uygunsuz davranışlar sonucunda neden olunan zararlarla ilgili olarak Yaz Okulu 
masrafları ilgili Öğrenci veya Öğrencilerden tazmin edecektir. 
 

8 Çanta veya oda araması 
 
Eğer Yaz Okulu personeli, bir Öğrenci’nin Yaz Okulu yönetmeliğini ihlal ettiğinden veya yasadışı 
faaliyetlere katıldığından şüphelenirse, Öğrenci sorgulanabilir ve uygun hallerde kaldığı yer veya 
eşyaları aranabilir. Öğrenci’nin haklarıyla özgürlüklerini korumak ve Öğrenci’nin resmi disiplin 
cezasıyla karşı karşıya kalabileceği netleştikten sonra Ebeveyn’i makul ölçülerde mümkün olan en 
kısa sürede bilgilendirmek için her türlü makul özen gösterilecektir. 
 
 
9 İlkyardım dahil Tıbbi Tedavi 
 

9.1 Yaz Okulu, Öğrencileri, program başlangıcında –hem fiziksel hem de ruhsal olarak– 
sağlıklı olmaları şartıyla kabul eder. 
 
9.2 Başvuru Formu’nda yer alan Sağlık/Beslenme bilgileri olabildiğince doğru şekilde 
belirtilmelidir; eğer belirtilmemişse Yaz Okulu çocuğunuzun esenliğinin herhangi bir yönüyle 
ilgili hiçbir sorumluluk üstlenemez. Eğer bilmemiz gereken ilave kaygılar veya hususlar 
varsa, yazılı olarak tüm ayrıntıları vermelisiniz. 
 
9.3 Başvuru Formu’nu sunarken Ebeveyn, yetkili tıp doktoruna göre çocuğunuzun 
güvenliği ve esenliği için gerekli görülen tüm acil durum veya diğer tıbbi tedavilere, diş 
tedavilerine veya (aşılar, genel veya lokal anestezi, ameliyat veya kan nakli dahil ama 
bunlarla sınırlı olmamak üzere) prosedürlere izin verdiğini kabul eder. Ayrıca Ebeveyn, 
gerektiğinde ve gerektiği şekilde İlkyardım yapılmasını da kabul eder. 
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9.4 Eğer makul ölçülerde mümkünse, herhangi bir acil tıbbi tedavi veya prosedür için 
rızanızı almak üzere sizinle iletişime geçmeye çalışacağız. Bu mümkün değilse, (imzalanan 
Başvuru Formu uyarınca) sizin namınıza loco Parentis [Ebeveyn sorumluluğuyla] hareket 
edecek ve sizin namınıza tıbbi izin formunu imzalayıp tıbbi tedaviyi kabul edeceğiz. 
 
9.5 Çocuğunuz eve döndüğünde, eğer yerel bir doktor veya hastane tarafından tedavi 
edilmişse, mühürlü bir zarf içerisinde gizli sağlık raporunu beraberinde getirecektir. 

 
10 Pazarlama ve reklam malzemeleri 
 
Yaz Okulu, fotoğraf ve video çekimlerini pazarlama amaçlarıyla ve sosyal medyada kullanmaktadır. 
Eğer Ebeveyn, Öğrenci’nin fotoğraflarının bu gibi malzemelerde görünmesini istemiyorsa, Yaz 
Okulu’nu yazılı olarak bilgilendirmelidir. 
 
11 İptal 
 
Yaz Okulu’nun, web sitesinden veya Yaz Okulu ofisinden talep edilerek görülebilecek bir İptal 
Politikası bulunmaktadır. Ebeveyn’in, yerin iptaline yol açan beklenmedik durumlara karşı Öğrenci 
için uygun bir sigorta ayarlaması tavsiye edilir (madde 6’ya bakınız). 
 
12 Mücbir Sebep 
 
İşbu anlaşma taraflarının makul surette kontrolü dışında kalan bir olay, Mücbir Sebep Olayı’dır. 
Dünya genelini etkileyen olaylar veya (savaş, salgın hastalık, doğal felaket veya terör saldırısı gibi) 
Allah’ın işi olaylar dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, bu tür olaylar arasındadır. Yaz 
Okulu, böyle bir olay söz konusu olduğunda kursu veya programı iptal etme hakkını saklı tutar ve 
Ebeveyn bilmelidir ki: 
 

12.1 Eğer Yaz Okulu, Mücbir Sebep Olayı nedeniyle yükümlülüklerini gerçekleştirmekten 
alıkonursa veya bunu ertelerse, Ebeveyn’i derhal e-posta yoluyla bilgilendirecek ve Mücbir 
Sebep Olayı devam ederken yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf tutulacaktır. 
 
12.2 Yaz Okulu, kursun veya programın iptal edilmesine alternatif olarak Ebeveyn’e, 
Öğrenci’nin mevcut bir sonraki Yaz Okulu kursuna veya programına katılması seçeneğini 
sunabilir. Ancak Ebeveyn’in, Öğrenci’nin farklı bir Yaz Okulu kursu veya programına 
katılmasını kabul etme mecburiyeti olmayacaktır. 


