
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
KAMP SÖZLEŞMESİ 

 

Kamp Kayıt Sözleşmesi: 

Bu sözleşme Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ………………….. bölümü tarafından 

…../…../20…. - …../…../20… tarihleri arasında ………………………………………………… 

düzenlenecek olan ………………………………………………. kampı dahilindeki eğitim çalışmalarını 

düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

1. Eğitim, Fakültemiz tarafından kampa katılacak öğrencilerin seviyelerine uygun gruplar oluşturulmak 

suretiyle kamp eğitim programına uygun bir şekilde verilecektir. 
2. Kamp ücreti, verilecek eğitim çalışmalarını ve tam pansiyon konaklamayı kapsar. 
3. Eğitim sırasında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olmasına rağmen kampın özelliği gereği söz konusu 

olabilecek spor kazalarından Fakültemiz sorumlu değildir. 
4. Kamp eğitimi süresince oluşabilecek hava koşulları nedeniyle programda meydana gelebilecek aksamalar 

ya da iptaller için ücret iadesi ya da yeni bir kamp tarihi verilmesi mümkün değildir. 
5. Kamp dahilinde yapılan kamp yada spor dalı ile bağdaşmayan her türlü malzeme bulundurulması ve 

kullanılması yasaktır. 
6. Öğrenci özel bir sağlık durumuna sahipse bunu bildirmesi ve yanında mutlaka bulundurması gerekli 

ilaçlarını reçete ile Fakültemizi bilgilendirmesi gerekmektedir. 
7. Öğrencinin sağlık güvencesi yoksa, genel- özel vb. sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Sağlık 

sigortası yaptırmayan öğrencilerin sorumluluğu tamamen kendisinde olup, tedavi masraflarından 

fakültemiz sorumlu olmayıp öğrenci tarafından karşılanmak zorundadır. 
8. Öğrenciler kampla ilgili herhangi bir bilgi belge, resim vb. şeyleri izinsiz olarak paylaşım yapamazlar. 

Fakültemiz kamp süresince yapılan faaliyetlerin görüntülenmesi ve uygun gördüğü yerlerde kullanılması, 

yayınlanması haklarını saklı tutar. 
9. Disiplinsizlik ile ilgili durumlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 
10. Kampa katılanlar Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanmış olan kamp 

yönergesine, uygulanacak olan kamp programına ve kurallarına tam olarak uymayı kabul taahhüt ederler. 

Yukarıda yazılı bulunan şart ve kuralların kampın disiplinli ve verilecek eğitimin başarılı olabilmesi için 

gerekli olduğuna, bunlara tam olarak uyacağıma, spor bilimleri fakültesi kamp yönergesine, kamp 

kuralları ve öğrenci ahlakına uygun davranacağıma aksi takdirde kampla ilişiğimin kesileceğini ve bu 

halde tarafımızdan herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim. İş bu 

taahhütname tarafımca tanzim ve imza olunmuştur                                         

    .……/……/20….. 

Öğrenci Adı Soyadı 

İmza 

Öğrenci Bilgileri Acil Durumlarda Ulaşılması Gereken Kişi 

Tc. No :   Adı Soyadı :   

Adı Soyadı :   Telefon :   

Bölüm/Sınıf   Yakınlık Derecesi :   

Doğum Tarihi :       

Doğum Yeri :   Adı Soyadı :   

Kan Grubu :   Telefon :   

Telefon :   Yakınlık Derecesi :   

Adres :   

  


