Arıköy Yaz Spor Okulu 2021
Eğlence ve Spor bir arada…

21 Haziran – 03 Eylül 2021

Arıköy Yaz Spor Okulu
Arıköy Spor Tesisleri ‘nde faaliyet gösteren
yaz spor okulumuz, fiziksel ve ruhsal
açıdan sağlıklı yeni nesil gençler yetiştirme
parolası ile yola çıkmıştır. Spor tesisimizde
doğa ile iç içe güvenli ve sıcak bir
atmosferde, yoğun bir eğitim-öğretim
yılının ardından çocuklarımıza tatillerini
neşeli ve verimli geçirebilecekleri bir
ortam hazırlanmaktadır.

Futbol
Temel oyun kurallarının, saha ve malzeme bilgisinin verilmesinin yanı sıra
teknik oyun becerisi ve fiziksel gücün gelişimi sağlanır. Çocuklarımız oyun
arkadaşlarıyla kazanmayı ve kaybetmeyi paylaşırken, keyifli, eğlenceli
oyun ve drillerle etkinlikler yapılır.

Tenis
Tenis
çalışmaları,
çocukların
koordinasyonunu,
alan
farkındalığını artırırken vücutlarının dengeli gelişimini de
destekler. Çocuklar yaş ve seviyelerine göre gruplara ayrılı ve
her gruba ayrı çalışma programı uygulanır. Çalışmalar
esnasında, çocuklar tenis oynamayı öğrenmenin yanı sıra,
arkadaşlarıyla keyifli vakit de geçirirler

Basketbol
Fiziksel gelişimi sağlayan çalışmalarımızda, basketbol oyun kuralları, temel
teknik ve kavramlarla birlikte, mücadele gücü, kazanmayı ve kaybetmeyi
arkadaşları ile paylaşma öğretilir. Çalışmalar çeşitli, eğlenceli oyunlarla
desteklenir ve çocukların keyif almasını sağlayıcı etkinlikler yapılır.

Drama
Sosyal gelişimi destekleyen yaratıcı drama derslerimizde, çocuklarımız iletişim
becerilerinin yanı sıra kendilerine ve yakın çevrelerine yönelik farkındalıklarını
geliştirir. Diğer sanat dallarıyla tanışarak yaratıcılık yetisini arttırıcı etkinlerde
bulunurlar.

Satranç
Kuralların oyunu olarak bilinen satranç, zekanın rasyonel olarak işlendiği
ve ileri planlayarak doğru sonuçlara ulaşmaya yarayan bir zeka oyunudur.
Derslerde şah ve vezirlerin dünyasında öğrencilerimiz satranç oyunun
özelliklerini ikili maçların zevkini, turnuva heyecanını ve satranç oyununun
güzelliklerini keşfeder.

Programlar
GÜN
SAAT

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

08:30
09:00

PERŞEMBE

CUMA

TESİSLERE GELİŞ

09:10
10:30

ISINMA HAREKETLERİİ
BRANŞLAR

ISINMA HAREKETLERİ
BRANŞLAR

ISINMA HAREKWTLERİ
BRANŞLAR

ISINMA HAREKETLERİ
BRANŞLAR

ISINMA HAREKETLERİ
BRANŞLAR

10:45
12:00

BRANŞLAR

BRANŞLAR

BRANŞLAR

BRANŞLAR

BRANŞLAR

12:00
13:15

YEMEK+ DİNLENME

YEMEK+ DİNLENME

YEMEK+ DİNLENME

YEMEK+ DİNLENME

YEMEK+ DİNLENME

13:15
14:15

JİNASTİK + DRAMA

JİMNASTİK + DRAMA

JİMNASTİK + DRAMA

JİMNASTİK + DRAMA

JİMNASTİK + DRAMA

14:20
15:40

MASA TENİSİ + SATRANÇ + İKİNDİ
KAHVALTISI

SOKAK OYUNLARI +
İKİNDİ KAHVALTISI

MASA TENİSİ +
SANTRANC İKİNDİ
KAHVALTIISI

SOKAK OYUNLARI +
İKİNDİ KAHVALTI

SOKAK OYUNLARI +
İKİNDİ KAHVALTI

15:50
16:30

TENİS + SOKAK OYUNLARI

SATRANÇ 1
MASA TENİSİ

TENİS + SOKAK
OYUNLARI

SANTRANÇ +
MASA TENİSİ

SİNEMA VE CEŞİTLİ
İKRAMLAR

16:30
16:45

SERVİSLERE GİDİŞ

YARIM GÜN KARMA PROGRAMI (6-14 YAŞ)
GÜN
SAAT

PAZARTESİ

SALI

08:30
09:00

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

TESİSLERE GELİŞ

09:10
10:30

BRANŞ

BRANŞ

BRANŞ

BRANŞ

BRANŞ

10:45
12:15

BRANŞLAR

BRANŞLAR

BRANŞLAR

BRANŞLAR

BRANŞLAR

12:15
12:30

YEMEK

YEMEK

YEMEK

YEMEK

YEMEK

13:15
14:15

GİYİNME VE SERVİSLERE GİDİŞ

Açıklamalar
1.
2.
3.

Spor okullarımızda her dönemin sonunda yarışmalar düzenlenir ve başarılı öğrencelerimize madalya ve sertifikalar verilir
Yaz okulumuza gelen öğrenciler eğitim gördükleri dönem boyunca ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalanır.
Yaz spor okulu öğrencilerimiz servis hizmetlerinden yararlanmak istedikleri taktirde taşıma firmasıyla irtibat kurabilirler. Servis ücreti yaz spor
okulu ücretine dahil değildir.
4. 1 adet tişört, 1 adet şort, 1 adet çanta ve 1 adet şapka kulübümüz tarafından her öğrenciye verilecektir.
5. Öğrenciler yüzme için mayo, bone, gözlük, terlik ve havlularını; tenis için raketlerini; bütün branşlar için spor ayakkabılarını kendileri temin
edeceklerdir.
6. Yaz spor okullarında öğle yemeği hizmetimiz sadece tam gün ve çift branşlar programlarına katılan öğrencilerimiz için geçerlidir. Öğle
yemekleri Arıköy Sosyal Tesisleri yemek firması tarafından hazırlanacaktır.
7. Tesisimizde tenis, yüzme, fitness bölümlerimizde yaz spor okulu velilerimize özel imkanlarla spor yapabilme olanağı sağlanmaktadır.
8. Arıköy Spor Kulübü lüzumlu hallerde değişiklik yapma haklarına sahiptir.
9. Çocukların yanında 250 cc’lik su kabı bulunması tavsiye edilmektedir. Gün içinde site içerisinde bulunan su sebillerinde su ihtiyacı
karşılanabilmektedir.
10. Yaz okulu programlarımız kontenjanlarla sınırlıdır.
11. Spor yapacak öğrencilerimizin velilerinden muvaffakname alınacaktır.
12. Çocuklarınız için uygun raket ölçülerimizi de unutmayalım, küçük raketlerini çocuklarımız için tercih edelim.
i.
6 yaş veya 120cm boya kadar 21 inç ; 8 yaş veya 120cm boya kadar 23 inç ;
ii. 10 yaş veya 136cm boya kadar 25 inç ; 12 yaş veya 146cm boya kadar 26 inç
1.
2.
3.

Resmi ve dini bayramlar nedeniyle çalışma yapılmayan günler için ücret iadesi veya başka bir döneme devir uygulamamız bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde rahatsızlanan çocuklarımız için spor yapmasına engel doktor raporu ile belgelendirilmiş raporun 2 gün içerisinde kulüp
idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sağlık problemi haricinde ücret iadesi yapılmaz. Mazeret nedeniyle bir sonraki
döneme devredilebilir.
Yaz okulu iptal olan öğrenciden kıyafet bedeli düşürülür.

Yaz Okulu Dönemleri
Başlangıç

Bitiş

21 Haziran 2021

09 Temmuz 2021

12 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021

02 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021

23 Ağustos 2021

03 Eylül 2021

Ücretler

•
•
•

Site Dışı

ASK Üyesi Olmayan (% 5)

ASK Üyelerine (% 10)

Tam Gün

2475 TL

2345 TL

2225 TL

Yarım Gün (Yemekli)

1980 TL

1870 TL

1760TL

Yarım Gün

1760TL

1650 TL

1550 TL

Ücretlere KDV dahildir.
Servis hizmeti ücretlere dahil değildir.
Tam gün ücretlerine öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dahildir.

İndirimler
• ASK üyelerine %10 indirim uygulanır
• 1. Dönem sonunda 2. döneme uzatan öğrencilere %5 indirim uygulanır
• Aynı öğrencinin 2. dönem sonunda 3. döneme uzatılması halinde %5 ek indirim uygulanacaktır.
• Kardeş indirimi % 5 (sadece 1 kardeşe veya 3 kardeşten 2 kardeşe fiyatı düşük olan programın ücretinden indirim
uygulanır.)

