SİGORTA
EĞİTİM DİNLENME VE SOSYAL TESİSLER
DERNEĞİ
KAMP MÜRACAAT FORMU
Adı ve Soyadı

Tesis

Kendisi Katılımcı mı?

Evet

Hayır

Çolaklı

Güre

Ünitesi

T.C. Kimlik No

Devre Adı

…...............................................Devre

Dernek No

Devre Tarihi

......./....../201..... - ......./....../201….

Kurum Sicil No

Peşinat

Telefon

Ev

0(

)

İş

0(

)

Cep

0(

)

Yanlız Konaklama Müracat Halinde Cinsiyet
Erkek

Kadın

Yazışma Adresi

KENDİSİ VE İŞTİRAK EDECEKLER
Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Yakınlık Derecesi

Doğum Tarihi

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Form kesinlikle müracaatçı tarafından doldurulacak olup, üyeler kendisi ve aile fertleri (anne-baba, eş ve
çocukları) dışında başkaları adına müracaat yapmayacaktır.
•
Tatil yapacak misafirlerimizin nüfus cüzdanı fotokopileri müracat formuna mutlaka eklenecektir.
•
Üyelik aidatı borcu olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
•
Tesis konaklama peşinatı yatırılarak dekont sureti müracaat formuna eklenecektir.
•
Tahsis günü genel temizlik günü olup, temizlik saat 19.00 'a kadar devam etmektedir. Devre başlamadan
önce Cuma akşamından tesise gireceklere oda anahtarları saat 19.00 'dan sonra verilecektir.
•
Devreler ilk gün sabah 08.00 'da başlayıp, bitiş tarihini takip eden gün sabah 08.00 'da sona erecektir.
Açıklama devamı Arka sayfada dır, mutlaka okuyunuz.
•

DERNEK BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Dinlenme Tesisleri iştirak genelgesini ve müracaat formunda yazılı açıklamaları okudum. Belirtilen tüm şartlara
uyacağımı, uymadığım takdirde dernek yönetimi ve tesis müdürlüğünün kamptan çıkarılma tedbirini kabul ve
taahhüt ettiğimi, başvuru beyanımın doğruluğunu beyanla, başvurumun kabulünü arz ederim.
Tarih: ……./……/201….
İmza:

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
•

Dinlenme tesislerimizde odalar 1, 2, 3, 4, 5 kişilik olarak düzenlenmiş olup, 2, 3, 4, 5 kişilik odalarda boş kalacak
yataklar için ayrıca boş yatak ücreti tahakkuk ettirilecektir. Bu konu ile ilgili ayrıntılar genelge ile düzenlenmiştir.

•

Tesislerimizde devreler altı (6) gün olarak belirlenmiş olup, iki devre (13 gün) tatil yapmak isteyen iştirakçilerimize
birleştirilebilir devreleri talep etmeleri halinde (13 gün) tatil yapma imkanı sağlanmıştır.

•

İştirakçilerimizin 6-12 yaş gurubundaki çocuklarına farklı ücret tarifesi uygulanacak olup, 0-6 yaş gurubundaki
çocukları için ücret alınmayacaktır. Ancak, 0-6 yaş gurubu çocuklar için, ayrıca yemek talep edilmesi halinde; bu
çocuklar için ön görülen oranlarda tahakkuk yapılacaktır.
İştirakçilerimizin günübirlik ziyaretçilerine konaklama izni verilmeyecektir.

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Devre bitiminde iştirakçilerimizin, odalarını kesinlikle en geç 08.00 da boşaltmaları gerekmektedir.
Bu talep formu bir nüsha olarak doldurulacaktır. Form üzerinde blok ve oda numarası tercihi yazılmayacaktır.
Çolaklı Tesisimizde zemin kat odalarımız diğer odalardan kişi başı günlük 10 TL indirimli olduğu için, zemin kat oda
talep eden misafirlerimizin müracaat formuna “zemin kat talep ediyorum” şeklinde not düşmeleri halinde, bu
tercihleri yerleştirmede dikkate alınacaktır.
İştirakçilerin kimliklerini tesis yetkililerine bizzat ibraz etmeleri gerekmektedir. Önceden dernek müdürlüğü ile
mutabakat sağlanmadan, tatil hakkı kazanan iştirakçinin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir.
Müracaatçı tarafından peşinat, derneğimizin aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırılacaktır.
Peşinat yatırmayan ve nüfus cüzdanı fotokopileri gönderilmeyen müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Ödemelerini otomatik ödeme talimatıyla yapmak isteyen katılımcıların ödeme talimatını eksiksiz doldurarak.
Dernek Merkezine göndermeleri gerekmektedir. Katılımcı tarafından bankaya verilen talimatlar dikkate
alınmayacaktır.
Tesise girişte, kendilerine yer verilen iştirakçilerin bakiye borçlarına ancak geçerli kredi kartı olması durumunda taksit
işlemi yapılacak olup, kredi kartı bulunmayan iştirakçiler bakiye borçlarını peşin olarak ödemek zorundadır. Tatil
yapan misafirlerimizin döneme ilişkin faturalarını ve tesis muhasebesine yapılan ödemeye ilişkin tahsilat makbuzlarını
mutlaka almaları gerekmektedir. Bu belgelerin en az 1 (bir) yıl saklanması gereklidir.
İş bu müracaat formu bilgisayar ortamında değerlendirmeye tabi tutulacağından eksiksiz olarak doldurulması
iştirakçilerimizin yararına olacaktır.
Eksik ve yanlış beyanda bulunan müracaat sahiplerinin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Geçmiş yıllara ait aidat ve tesislere tatil konaklama borcu bulunan müracaat sahiplerinin, borçlarının tamamı
ödeninceye kadar talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tesislerimize katılmak için müracaat ettiği halde; oda tahsisi yapılamayan müracaat sahiplerinin peşinatları, Dernek
Merkezine dilekçe ile başvurmaları halinde banka hesaplarına havale edilecektir.
Tesislere katılan iştirakçiler genel ahlak ve derneğimiz kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Uymayanların tesisler ile ilişiği kesileceği gibi; eylemleri suç unsuru taşıması halinde haklarında ayrıca yasal işlem
yapılacağını kabul etmiş sayılırlar.
Tesislerimizde oluşabilecek kazalardan yönetimimiz ve çalışanlarımız sorumlu değildir. Ebeveynler çocuklarını sürekli
gözetim altında tutmak zorundadır.

BANKA HESAP NUMARALARI
T. Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi
IBAN: TR59 0001 5001 5800 7287 9856 28
Numaralı Bankomat Hesabı

Yapı Kredi Bankası Etlik Şubesi
IBAN: TR09 0006 7010 0000 0067 8920 79
Numaralı Mevduat Hesabı

T. İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi
IBAN: TR83 0006 4000 0014 2185 1180 47
Numaralı Mevduat Hesabı

Şekerbank AnafartalarŞubesi
IBAN:TR83 0005 9006 6013 0066 0778 00
Numaralı Mevduat Hesabı

T.C Ziraat Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi
IBAN: TR56 0001 0012 6243 3741 6850 01
Numaralı Mevduat Hesabı

Garanti Bankası Atatürk Bulvar Şubesi (710)
IBAN: TR25 0006 2000 7100 0006 2992 96
Numaralı Mevduat Hesabı

Akbank Ankara Şubesi
IBAN: TR28 0004 6000 8288 8000 0219 20
Numaralı Mevduat Hesabı

Halkbank Meşrutiyet Şubesi
IBAN:TR24 0001 2009 3870 0016 0020 61
Numaralı Mevduat Hesabı

