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ÖĞRENCİLER KURS İÇİN GEREKLİ MALZEMEYİ TEDARİK ETMEK LE YÜKÜMLÜDÜRLER.

• Kursa kayıt esnasında ve kurs sırasında benden istenilen her türlü bilginin özellikle sağlık durumum 
hakkındaki açıklamaların doğru oldunu, bu konudaki gerçekleri saklamadığımı ve bana sorulan soruları hiç bir 
şekilde  yanlış anlayıp cevaplamadığımı.

• Kayıt sırasında ödediğim kurs ücretinden kalan bakiyeyi, kursun başladığı ilk derse kadar ödeyeceğimi.

1. Yukarıda anılanlar hakkında verdiğim her türlü yanlış bilginin kursa Kabul edilmeme nedenim sayılacağını;
2. Eğitime kaydolmuş;bedelini ödemiş; eğitim programını tamamlamış olmanın bana kayıtlı olduğum program ve 

programlar için verilecek olan sertifikaları doğrudan alma hakkı kazandırmadığını.
3. Ğeğitimin hava durumu,malzemenin hasar görmesi ve benzeri Eğitimin kontrolü dışındaki her türlü nedenle 

bitirme tarihinin uzaması halinde ek ücret ödemeyeceğimi, Eğitim neticesinde başarılı olamamam halinin bu 
durumdan istisna olduğunu.

4. Eğitimin Öngörülen bitirme tarihinde şahsım tarafından ortaya çıkan sebeblerle bitirememem halinde Eğitimin
normal bitirme tarihinden sonraki altı(6) ay içinde tamamlamak zorunda olduğumu, Aksi halde hakkımı 
yitirdiğimi ve kursu tamamlayabilmem için ek ücret ödemek zorunda olduğumu;

5. Sağlık durumum veya Eğiticinin uygun görmemesi nedeni ile dalış yapamamam veya kurs kurallarına 
uymamam halinde derhal programdan çıkarılacağımı; Kabul ederim.

KURS ÜCRETİ İADE ŞARTLARI
• Aday katıldığı kursun başlangıç tarihinde kadar her zaman kaydın silinmesini isteyebilir. Böyle bir istekte 

bulunmayan adaylar öğrenci olarak Kabul edilirler.
1. Depozito ücreti Eğitim bedelinin %30`u kadardır.
2. Kayıt tarihini takip eden yedi gün içinde vazgeçen adaylar,ödedikleri kurs ücreti ve depozitoyu geri alabilirler.
3. Kayıt tarihini takip eden sekizinci gün ile kurs başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar kursa katılmaktan 

vazgeçen adaylar depozito haricindeki meblağı geri alabilirler.
4. Akademik eğitim başladıktan sonra  öğrencinin kursa devamı Eğitmen tarafından uygun görülmezse, 

Öğrencinin gördüğü kurs saat ücreti hesap edilir, Bakiye öğrenciye ödenir. Ancak öğrencinin ilk havuz veya sığ 
su çalışmasını tamamlaması halide geri ödeme yapılmaz.

5. Öğrencinin kursa katılmaktan vazgeçtiğini bildirmemesi, kurs tarihlerinde kursa devam etmemesi ve kursun 
bitmesi halinde geri ödeme yapılamaz.

BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUM VE BENİMLE İLGİLİ MADDELERİ ANLADIM 

------------------------------------------------------------------------------------------- İMZA 

BU SÖZLEŞMENİN 1 NÜSHASI ÖĞRENCİDE KALACAKTIR
Tarih:

Bu kayıt sözleşmesi adayın kursa kabulü ile yürürlüğe girer.
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