
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NİŞANTAŞI
2022 - 2023 SEZONU

 

SALON ADRESİ : SAİT ÇİFTÇİ İLKOKULU Teşvikiye Mh, Şakayık Sk, No: 10, Kat: 4 Şişli 
ÇALIŞMA GÜNLERİ : SALI ve PERŞEMBE
GRUP AÇIKLAMASI : ÇOCUK HOBİ GRUBU ÇOCUK 

YAŞ GRUPLARI : 
2016 - 2017 - 2018 

Doğumlu 
Kız ve Erkek Çocuklar 

201
daha 

ANTRENMAN SAATLERİ : 17:00 - 17:45 1
ÖĞRENCİ SAYISI : En Fazla 20 öğrenci En Fazla 

   

DENEME ANTRENMANI 
250 TL 

  

• KARDEŞ İNDİRİMİ : Sadece Çocuk Hobi ve Anne+Bebek gruplarında E
kardeş için 1970 TL olarak uygulanır. Soyadları aynı olsa dahi, kardeş olmayan öğrenciler bu indirimden faydalanamaz.

  

• 
MODA SPOR KULÜBÜ ÜYE ÇOCUĞU İNDİRİMİ : Kulüp yönetiminden verilen “Üye Kimlik Kartı” ve E
halinde aylık kayıt ücreti 1450 TL olarak uygulanır. 

  

• 
SEZONLUK KAYIT İNDİRİMİ : İmzalanacak sezonluk kayıt sözleşmesine istinaden yukarıda belirtilen fiyatlarla 
ve çıkış şartları sezonluk kayıt sözleşmesinde belirtilmiştir.

  
  

• 
AÇIKLAMALAR : İndirimler, yukarıda belirtilen şartlarla sadece Aylık Kayıt Ücreti üzerinden uygulanır, zorunlu antrenman kıyafeti ücretleri
başka indirimlerle birleştirilemez. İndirim talep eden öğrencilerden, indirime ait gerekli vası

  

• 
ÇALIŞMA TAKVİMİ : 2022-2023 sezonumuz 10 ay olarak planlanmıştır. Resmi tatil günleri ile MEB takviminde 
takvimini internet sitemizde bulabilirsiniz.) 

  

• 
GRUP KONTENJANLARI : Çocuk Hobi gruplarında en fazla 
gruplarında en az 5 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

  

• 

DENEME ANTRENMANI : Her öğrenciye sadece “1” deneme antrenmanı hakkı verilir. Deneme antrenmanı sonrasında çalışmalara devam edebilmek için Aylık yad
kayıt yapılması gereklidir. Aylık Kayıt seçeneğinde deneme antrenmanı ücreti, sadece deneme antrenmanının yapıldı
ödenerek kesin kayıt yapılır. Sezonluk Kayıt seçeneğinde deneme antrenmanı ücreti, peşinat ücretinden düşülür, sonrasında kal
imzalanarak kesin kayıt yapılır. 

  

• 
KESİN KAYIT : Tüm gruplarda kayıtlar yukarıda belirtilmiş şartlar dahilinde en az 1 aylık olarak yapılır, haftalık yada günlük kayıt alınmaz. Ö
bakılmaksızın, aylık veya sezonluk kayıt ödemeleri her ayın ilk haftası içinde yapılmak zorundadır. İ
antrenmanlara kabul edilmez. 

  

• 
HAFTALIK ÜCRET : Sadece Aylık Kayıt yaptıran öğrenciler için, başlangıç kaydının dönem ve/veya ay içinde yapılması yada kayıt yenilemesi aşamasında i
antrenmanlara katılamayacağı haftaların yazılı olarak bildirilmesi halinde 2 DENEME ANTRENMANI ÜCRETİ oranında 
ve/veya eksik ödeme hakkı verilmez. 

  

• 
ÖDEMELER ve KDV : Ödemeler EFT, banka havalesi yada nakit olarak alınır. Kredi kartıyla ödeme alınmamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm ücretler, KDV hari
katılımcılarımıza kulüp bağış makbuzu kesilir. (Vergiye esas tüm hesaplarda gider olarak gösterilebilir)

  

• ZORUNLU KIYAFET SETİ : Her öğrenci, kesin kayıt sonrasında Forma, Şort ve Çanta’dan oluşan zorunlu kıyafet setini almak ve çalışmalara akademinin belirl
kıyafetlerle katılmak zorundadır. Farklı kıyafetlerle antrenmanlara katılmak mümkün değildir. Zorunlu kıyafet setle

  

• 

ERTELEME, İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLER : Mücbir sebeplerle antrenman yapılamadığı durumlarda, antrenmanlar bir başka güne ertelenebilir ve/veya iptal edilebilir, erteleme 
durumlarında kulüp telafi antrenmanı yada ücret iadesi yapacaktır. İptal edilen çalışmaların ücretleri katılımcının isteğine 
dönemde kullanılmak üzere dondurulabilir. Hastalık vb durumlar dahil, öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan mazeretleri sebe
antrenmanlara veya kulüp tarafından bildirilen telafi antrenmanlarına katılmamaları halinde, ücret iadesi ve/veya bir sonraki ayın ücretinde indirim yapılmaz, bir başka
telafi antrenmanı hakkı verilmez. 

  

• 

YARIŞMACI GRUP : Bu grupta çalışmalara hangi sporcuların katılacağına antrenörler 
çalışmalarına katılmak mümkün değildir. Yarışmacı grup katkı payı, hobi grubu ücretlerinden farklı olup, sporcunun antrenmanl
yaptığı her ay ödenir. Yarışmacı grupta fazla sayıda antrenman yapılabileceği gibi, iptal edilen antrenmanlar için telafi ant
antrenmanlarına devam zorunludur. 

  

1) KAYIT FORMU : Deneme antrenmanı dahi olsa, her sporcunun velisi ve/veya kendisi 
imzalamak zorundadır. Muvafakatname’yi imzalamayan 
alınmayacaktır. 

   

2) NÜFUS CÜZDANI : Kesin kayıt yaptıracak her öğrenci için
öğrencinin kayıt dosyasına eklenecektir.

   

3) SAĞLIK RAPORU : Kesin kayıt yaptıracak her öğrenci, 
"Spor yapmasında sakınca yoktur
idareye vermek zorundadır. (Raporun aslı gereklidir, fotokopi kabul edilmez)

   

4) VESİKALIK FOTOĞRAF : Kesin kayıt yaptıracak her öğrenci için, Sporcu Bilgi Formu’na yapıştırılmak üzere 1 adet “
   

5) KESİN HÜKÜMLER : Yukarıda belirtilen belgeleri deneme antrenmanı sonrası 
  

• Kulübümüzün yukarıda belirtilen program, ücretler, indirimler ve diğer şartlarda 
  

• Bu belgede belirtilen tüm şartlar, kayıt sırasında imzalanacak veli taahhütnamesinin 1. 
  

• Hiçbir şartta antrenmanlardan görüntü alınmasına izin verilmez. Anne+Bebek gruplarında çocuğuyla birlikte antrenmanlara katıl
refakatçi alınmamaktadır. 

  

• Açıklamalar kısmında Grup Kontenjanları başlığında belirtilen öğrenci sayısının üzerinde kayıt alınmamaktadır.

 

NİŞANTAŞI ŞUBESİ 
SEZONU ÇALIŞMA TAKVİMİ, ÜCRETLER ve DETAYLAR

GENEL BİLGİLER 
Teşvikiye Mh, Şakayık Sk, No: 10, Kat: 4 Şişli - İstanbul (Salona rahat ulaşım için kroki ve navigasyonu internet sitemizde bulabilirsiniz.)

SALI ve PERŞEMBE CUMARTESİ ve PAZAR
ÇOCUK HOBİ GRUBU ÇOCUK HOBİ GRUBU ÇOCUK HOBİ GRUBU ANNE+BEBEK 

2015 doğumlu ve 
daha büyük yaş  

Kız Çocuklar 

2015 doğumlu ve 
daha büyük yaş  

Kız Çocuklar 

2017 - 2018 - 2019 
Doğumlu  

Kız ve Erkek Çocuklar 

2019 

Kız ve Erkek Çocuklar
17:55 - 18:55 09:30 - 10:30 10:40 - 11:25 

En Fazla 20 öğrenci En Fazla 20 öğrenci En Fazla 20 öğrenci En Fazla 
 

ÜCRETLER ve İNDİRİMLER                                                                                  

AYLIK KAYIT ÜCRETİ SEZONLUK KAYIT ÜCRETİ
1.850 TL 1.

ve Anne+Bebek gruplarında E-devlet üzerinden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”nin ibraz edilmesi halinde, aylık kayıt ücreti her bir 
0 TL olarak uygulanır. Soyadları aynı olsa dahi, kardeş olmayan öğrenciler bu indirimden faydalanamaz. 

ulüp yönetiminden verilen “Üye Kimlik Kartı” ve E-devlet üzerinden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”nin ibraz edilmesi 

İmzalanacak sezonluk kayıt sözleşmesine istinaden yukarıda belirtilen fiyatlarla 1 Peşin + kalan ay sayısında
ve çıkış şartları sezonluk kayıt sözleşmesinde belirtilmiştir. 

İndirimler, yukarıda belirtilen şartlarla sadece Aylık Kayıt Ücreti üzerinden uygulanır, zorunlu antrenman kıyafeti ücretleri
başka indirimlerle birleştirilemez. İndirim talep eden öğrencilerden, indirime ait gerekli vasıfları taşıdığına dair resmi belge istenir. 

  

AÇIKLAMALAR 
2023 sezonumuz 10 ay olarak planlanmıştır. Resmi tatil günleri ile MEB takviminde yer alan yarıyıl tatili vb günlerinde çalışma yapılmayacaktır. (Sezon 

gruplarında en fazla 20, Anne+Bebek gruplarında en fazla 10'dur. Yeni bir grup açılması için Çocuk 
öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. 

öğrenciye sadece “1” deneme antrenmanı hakkı verilir. Deneme antrenmanı sonrasında çalışmalara devam edebilmek için Aylık yad
kayıt yapılması gereklidir. Aylık Kayıt seçeneğinde deneme antrenmanı ücreti, sadece deneme antrenmanının yapıldığı ayın kayıt ücretinden düşülür, sonrasında kalan tutar 
ödenerek kesin kayıt yapılır. Sezonluk Kayıt seçeneğinde deneme antrenmanı ücreti, peşinat ücretinden düşülür, sonrasında kalan tutar ödenir ve Sezonluk Kayıt Sözleşmesi 

gruplarda kayıtlar yukarıda belirtilmiş şartlar dahilinde en az 1 aylık olarak yapılır, haftalık yada günlük kayıt alınmaz. Ö
bakılmaksızın, aylık veya sezonluk kayıt ödemeleri her ayın ilk haftası içinde yapılmak zorundadır. İlk hafta içinde ödemesini yapmayan öğrenciler, ikinci hafta itibariyle 

Aylık Kayıt yaptıran öğrenciler için, başlangıç kaydının dönem ve/veya ay içinde yapılması yada kayıt yenilemesi aşamasında i
antrenmanlara katılamayacağı haftaların yazılı olarak bildirilmesi halinde 2 DENEME ANTRENMANI ÜCRETİ oranında uygulanır. Aksi durumlarda aylık kayıt ücretinde indirim 

EFT, banka havalesi yada nakit olarak alınır. Kredi kartıyla ödeme alınmamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm ücretler, KDV hari
(Vergiye esas tüm hesaplarda gider olarak gösterilebilir) Fatura talep eden katılımcılarımızdan %18 KDV ayrıca tahsil edilir.

öğrenci, kesin kayıt sonrasında Forma, Şort ve Çanta’dan oluşan zorunlu kıyafet setini almak ve çalışmalara akademinin belirl
kıyafetlerle katılmak zorundadır. Farklı kıyafetlerle antrenmanlara katılmak mümkün değildir. Zorunlu kıyafet setleri şubelerimizden temin edilebilir, ücreti nakit olarak alınır.

sebeplerle antrenman yapılamadığı durumlarda, antrenmanlar bir başka güne ertelenebilir ve/veya iptal edilebilir, erteleme 
durumlarında kulüp telafi antrenmanı yada ücret iadesi yapacaktır. İptal edilen çalışmaların ücretleri katılımcının isteğine göre ia
dönemde kullanılmak üzere dondurulabilir. Hastalık vb durumlar dahil, öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan mazeretleri sebe

len telafi antrenmanlarına katılmamaları halinde, ücret iadesi ve/veya bir sonraki ayın ücretinde indirim yapılmaz, bir başka

a hangi sporcuların katılacağına antrenörler karar verir. Antrenörlerin onayı olmaksızın, veli ve/veya öğrenci talebiyle yarışmacı grubunun 
çalışmalarına katılmak mümkün değildir. Yarışmacı grup katkı payı, hobi grubu ücretlerinden farklı olup, sporcunun antrenmanlara katılmasına bakılmaksızın grubun
yaptığı her ay ödenir. Yarışmacı grupta fazla sayıda antrenman yapılabileceği gibi, iptal edilen antrenmanlar için telafi antrenmanı ve/veya ücret iadesi yapılmaz. Yarışmacı grup 

  

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Deneme antrenmanı dahi olsa, her sporcunun velisi ve/veya kendisi "Sporcu Bilgi Formu"nu doldurmak ve formda yer alan "
imzalamak zorundadır. Muvafakatname’yi imzalamayan ve/veya bazı maddelerini kabul etmediğini belirten 

Kesin kayıt yaptıracak her öğrenci için, üzerinde “T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı”nın aslı ve fotokopisi istenir. Nüfus 
öğrencinin kayıt dosyasına eklenecektir. 

Kesin kayıt yaptıracak her öğrenci, resmi veya özel kurumdan bir "Dahiliye Uzmanı", “Çocuk Doktoru” yada “Aile Hekimi”nden alınmış ve üzerinde 
yoktur” ibaresi ve hekimin ıslak imzası ile kaşesi bulunan “Sağlık Raporu”nu öğrencinin kayıt dosyasında saklanmak üzere 
(Raporun aslı gereklidir, fotokopi kabul edilmez) 

öğrenci için, Sporcu Bilgi Formu’na yapıştırılmak üzere 1 adet “Vesikalık Fotoğraf”

Yukarıda belirtilen belgeleri deneme antrenmanı sonrası 14 gün içinde idareye iletmeyen öğrencilerin çalışmalara katılmasına izin 
  

ÖNEMLİ NOTLAR 
n yukarıda belirtilen program, ücretler, indirimler ve diğer şartlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

Bu belgede belirtilen tüm şartlar, kayıt sırasında imzalanacak veli taahhütnamesinin 1. maddesine dayanak teşkil eder. 

Hiçbir şartta antrenmanlardan görüntü alınmasına izin verilmez. Anne+Bebek gruplarında çocuğuyla birlikte antrenmanlara katılan anneler hariç, antrenmanlara izleyici ve/veya 

belirtilen öğrenci sayısının üzerinde kayıt alınmamaktadır. 

ÇALIŞMA TAKVİMİ, ÜCRETLER ve DETAYLAR 

(Salona rahat ulaşım için kroki ve navigasyonu internet sitemizde bulabilirsiniz.) 
CUMARTESİ ve PAZAR 

ANNE+BEBEK GRUBU ÇOCUK HOBİ GRUBU 
2019 - 2020 - 2021 

Doğumlu  
Kız ve Erkek Çocuklar 

2015 - 2016 - 2017 
Doğumlu  

Kız Çocuklar 
11:35 - 12:05 12:15 - 13:15 

En Fazla 10 öğrenci En Fazla 20 öğrenci 
                                                                                  (%18 KDV hariç) 

SEZONLUK KAYIT ÜCRETİ 
1.500 TL x Kalan Ay Sayısı 

devlet üzerinden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”nin ibraz edilmesi halinde, aylık kayıt ücreti her bir 

devlet üzerinden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”nin ibraz edilmesi 

Peşin + kalan ay sayısında taksit olarak ödenir. Uygulama, ödeme 

İndirimler, yukarıda belirtilen şartlarla sadece Aylık Kayıt Ücreti üzerinden uygulanır, zorunlu antrenman kıyafeti ücretlerinde indirim uygulanmaz. İndirimler, 

yer alan yarıyıl tatili vb günlerinde çalışma yapılmayacaktır. (Sezon 

Çocuk Hobi gruplarında en az 8, Anne+Bebek 

öğrenciye sadece “1” deneme antrenmanı hakkı verilir. Deneme antrenmanı sonrasında çalışmalara devam edebilmek için Aylık yada Sezonluk kesin 
ğı ayın kayıt ücretinden düşülür, sonrasında kalan tutar 

an tutar ödenir ve Sezonluk Kayıt Sözleşmesi 

gruplarda kayıtlar yukarıda belirtilmiş şartlar dahilinde en az 1 aylık olarak yapılır, haftalık yada günlük kayıt alınmaz. Öğrencinin başlangıç tarihine 
lk hafta içinde ödemesini yapmayan öğrenciler, ikinci hafta itibariyle 

Aylık Kayıt yaptıran öğrenciler için, başlangıç kaydının dönem ve/veya ay içinde yapılması yada kayıt yenilemesi aşamasında idari personelimize 
uygulanır. Aksi durumlarda aylık kayıt ücretinde indirim 

EFT, banka havalesi yada nakit olarak alınır. Kredi kartıyla ödeme alınmamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm ücretler, KDV hariç tutarlardır. Dileyen 
tura talep eden katılımcılarımızdan %18 KDV ayrıca tahsil edilir. 

öğrenci, kesin kayıt sonrasında Forma, Şort ve Çanta’dan oluşan zorunlu kıyafet setini almak ve çalışmalara akademinin belirlemiş olduğu bu 
ri şubelerimizden temin edilebilir, ücreti nakit olarak alınır. 

sebeplerle antrenman yapılamadığı durumlarda, antrenmanlar bir başka güne ertelenebilir ve/veya iptal edilebilir, erteleme 
göre iade edilir veya çalışmaların devam edeceği 

dönemde kullanılmak üzere dondurulabilir. Hastalık vb durumlar dahil, öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan mazeretleri sebebiyle kayıtlı oldukları gruplardaki programlı 
len telafi antrenmanlarına katılmamaları halinde, ücret iadesi ve/veya bir sonraki ayın ücretinde indirim yapılmaz, bir başka grupta 

karar verir. Antrenörlerin onayı olmaksızın, veli ve/veya öğrenci talebiyle yarışmacı grubunun 
ara katılmasına bakılmaksızın grubun antrenman 

renmanı ve/veya ücret iadesi yapılmaz. Yarışmacı grup 

"nu doldurmak ve formda yer alan "Muvafakatname"yi 
ve/veya bazı maddelerini kabul etmediğini belirten velilerin çocukları çalışmalara 

nın aslı ve fotokopisi istenir. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

bir "Dahiliye Uzmanı", “Çocuk Doktoru” yada “Aile Hekimi”nden alınmış ve üzerinde 
”nu öğrencinin kayıt dosyasında saklanmak üzere 

Vesikalık Fotoğraf” istenir. 

içinde idareye iletmeyen öğrencilerin çalışmalara katılmasına izin verilmeyecektir. 

an anneler hariç, antrenmanlara izleyici ve/veya 


