Yeditepe Üniversitesi - Waterloo Üniversitesi
30 Temmuz – 24 Ağustos 2018 Renison College
İngilizce Yaz Kampı

Bilgilendirme Metni
İş bu bilgilendirme yazısı, Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 30 Temmuz- 24 Ağustos 2018 tarihleri
arasında Kanada’da bulunan Waterloo Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Kanada Yaz Kampı”’na gidecek öğrencilerin ve
bu öğrencilerin velilerinin uçak bileti, vize, transfer, ücret iadesi vb. hususlarda bilgilendirilmeleri ve söz konusu program ile
ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla hazırlanmıştır.
1)

Öğrenci veya velilerin kendileri ile düzgün ve sağlıklı bir iletişime geçilebilmesi için güncel ve geçerli iletişim
bilgilerini (telefon, e-mail, adres) Üniversite ile paylaşmaları gerekmektedir. İletişim bilgilerinin geçerli olmaması
ya da verilen bu bilgilerden kendilerine ulaşılamaması halinde, oluşabilecek herhangi bir hak kaybından öğrenci
veya velinin kendisi sorumlu olacaktır.

2)

Yaz kampı programına ön kaydını yaptıran öğrenci veya velilerin, Yeditepe Üniversitesi’nin yazılı veya sözlü bir
şekilde herhangi bir tarih ve kurum yönlendirmesi olmadan uçak bileti ve vize işlemlerine başlamaması
gerekmektedir.

3)

Öğrenci veya velilerin, Sürekli Eğitim Merkezi’nin yazılı veya sözlü bir şekilde herhangi bir tarih ve kurum
yönlendirmesi olmadan uçak bileti ve vize işlemlerine başladıktan ya da bu işlemlerini sonuçlandırdıktan sonra,
programın iptali ya da programın gerçekleştirileceği ülkenin değişmesi gibi bir durumun ortaya çıkması halinde, bu
hususta yapılan tüm masraflardan öğrenci veya velilerin kendileri sorumlu olacaklardır ve bu hususta öğrenci veya
veliler, Yeditepe Üniversitesi’nden hiçbir nam altında herhangi bir hak ve alacak talep edemeyeceklerdir.

4)

Öğrenci veya veliler, kesin kayıt oluşturulduktan sonra, vize ve bilet işlemleri için yazılı veya sözlü bir şekilde
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yönlendirileceklerdir.

5)

Uçuş milleri ile bilet almak isteyen öğrenci veya veliler, satın almaları gereken uçuşun bilgileri kendilerine
ulaştırılmak suretiyle yazılı veya sözlü olarak bilgilendirileceklerdir.

6)

Yaz kampına gidecek tüm öğrencilerin aynı uçakta olması ve Waterloo Üniversitesi’ne yapılacak transferin tek
seferde yapılması amaçlanmaktadır. Waterloo Üniversitesi tarafından ayrıca bir transfer hizmeti sunulmayacaktır.
Bu nedenle, THY tarafından her uçuşta sınırlı mil koltuğu bulundurduğu için mil ile bilet alacak öğrenci veya
velilerin, diğer öğrenci grubu ile aynı uçakta yer bulamaması halinde, Havaalanından Waterloo Üniversitesi’ne
yapılacak transferden ve transfer masraflarından öğrenci veya velilerin kendileri sorumlu olacaklardır. Veliler
ve/veya öğrenciler bu transferin ücretini hiç bir şartta Yeditepe Üniversitesi ve/veya Waterloo Üniversitesi’nden
talep etmeyeceklerdir.

7)

Veli veya öğrenciler, anılan programa 3 Nisan 2018 tarihinden sonra başvuru ve ödeme yapmaları halinde de,
diğer katılımcı grupla aynı uçakta olamama ihtimallerinin olduğunu ve kendilerine Waterloo Üniversitesi
tarafından transfer hizmeti sağlanmayacağını kabul ederler. Bu durumda da Veliler ve/veya öğrenciler bu
transferin ücretini hiç bir şartta Yeditepe Üniversitesi ve/veya Waterloo Üniversitesi’nden talep etmeyeceklerdir.

8)

Kanada Waterloo Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan Yaz Kampı programına ön kayıt yaptırıp akabinde, Yeditepe
Üniversitesi’nin bildirdiği tarihten önce ve Yeditepe Üniversitesi’nin veliyi yazılı veya sözlü bir şekilde yönlendirdiği
kurumlar dışındaki yerlerden bağımsız vize ve/veya uçak bileti alan öğrenci ve/veya veliler, yaz kampının iptali
veya herhangi bir sebeble düzenlenememesi halinde, Yeditepe Üniversitesi ve/veya Waterloo Üniversitesi’nden
hiçbir nam altında herhangi bir hak ve alacak talep edemezler.

9)

3 Nisan 2018 tarihinden önce programdan kaydını sildirmek isteyen katılımcıya program ücretinin %50’si iade
edilecektir. Bu tarihten sonra programdan kaydını sildirmek isteyen katılımcıya ise ücret iadesi yapılmayacaktır.
Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve koşullarını kabul ediyorum.
Tarih:
Öğrenci Adı Soyadı:
Veli Adı Soyadı:
İmza:

