Herkese merhaba,
bahar dönemi için mil kazanma başvurularını almaya başlıyoruz. 2* eğitimlerini tamamlamış herkes
başvurabilir. Eğitimin detayları şöyledir:
• Bu kur içeriği itibariyle yarışçılık eğitimine yakındır.
• Toplam 12.5 saat olmak üzere 2.5’ar saatten 5 ders yapılmaktadır.
• Ekipler 4 veya 5er kişiden oluşur.
• Eğitimlere Platu 25 tekneleriyle çıkılmaktadır. 1* ve 2* eğitimlerini aldığınız teknelere göre
performansı daha yüksek bir teknedir. Fotoğrafı aşağıdadır.
• Kişi başı 15 TL’lik üyelik aidatıyla beraber 395TL’dir.
BAŞVURU DETAYLARI:
Başvurular için son tarih 16 Şubat Perşembe saat 17:00'dir.
Başvurmak isteyenlere öncelikle kendi ekiplerini oluşturup saat belirlemelerini tavsiye ediyoruz.
Eğer olmuyorsa tercihlerinize göre size bir ekip oluşturacağız. Başvuru için
• Adınızı soyadınızı,
• Sınıfınızı,
• Telefon numaranızı,
• Mail adresinizi,
• Eğitmenlerin sizi tanıyabilmesi için fotoğrafınızı ( eğitmenlerin sizin hakkınızdaki geri dönüşleri
için gereklidir),
• Size uygun hafta içi gün ve saatleri (9:30-12:00, 12:30-15:00, 15:30-18:00) ,
• Oluşturabildiyseniz ekibinizdekilerin isimlerini,
• Kısaca yelken geçmişinizi ( Önceki eğitimleriniz ve tarihleri vb.) belirterek

ibishukcurezan@gmail.com’a mail atabilirsiniz.
PRATİKLER:
Eğitimler 24 Şubat Cuma günü başlayacaktır.
Mil kazanma eğitimlerinde temel/ileri eğitimlerin aksine kuru tamamlamak için katılmanız gereken
minimum ders sayısı yoktur. Bu seviyedeki bilgi birikimini ve kullanılan tekneyi göz önünde
bulundurduğumuzda mil kazanma programı yarış ekibine doğru önemli bir basamaktır. Gezi ve yarış
ekiplerini oluştururken derslere katılımınızı, eğitmenlerin görüşlerine de dikkat etmekteyiz. Ayrıca,
yeterli kişi sağlanamadığı takdirde ekip arkadaşlarınızın eğitimleri verimli geçmemekte, Platu yerine
temel/ileri eğitimlerinde kullanılan tekneler kullanılmaktadır.

Eğer ekipler sağlık veya çakışan sınav gibi nedenlerle dersi iptal etmek istiyorsa eğitim gününden en
geç 1 gün öncesinde 12:00’ye kadar aşağıdaki formatla yelken@fenerbahce.org’a mail atabilirler.
“Konu:Grup Kodu
Metin: ................................................... nedeniyle _ _ / _ _ / 2017 tarihindeki .................... Eğitimi’ne
katılamayacağımı bildiririm.”
Lütfen Fenerbahçe’den cevap aldığınıza emin olun. Ders hakkınız boşu boşuna yanmasın. Eğer geri
dönüş almazsanız Fenerbahçe’yi (0216 542 92 51-79) arayabilirsiniz. Geçerli mazeretler nedeniyle
iptal olan derslerinizin hafta içi bir başka gün ve saatte telafisini yapabilirsiniz. Buna ek olarak
dönem sonunda da telafi dersleri olacaktır.
ÖDEMELER:
1. Taksit: 280TL (22 Şubat Çarşamba’ya kadar)
2. Taksit: 115TL (22 Mart Çarşamba’ya kadar)
ÖNEMLİ:
1. Ödeme yaparken açıklama kısmına isminizi belirtin. Başkası sizin adınıza para yatırırsa sizi
bulamayabiliriz.
2. Garanti Bankası’nın Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Şubesi’nden yatırırsanız ekstra para
ödememiş olursunuz.
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Eğitim alacağınız Platu 25 teknesi

