
ULUSLARARASI ROTARY 2430.BÖLGE GENÇLİK DEĞİŞİM KOMİTESİ 

ULUSLARARASI ROTARY 2430.BÖLGE 
SANCAK MAHALLESİ 535.SOKAK NO: 9/2 ÇANKAYA - ANKARA 

TEL: +90 (312) 438 36 40 FAKS: +90 (312) 438 05 63 
www.rotary2430.org.tr – bilgi@rotary2430.org.tr 

1 

 

 

KISA DÖNEM BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ 
SEÇTİĞİM PROGRAM (LÜTFEN SADECE 1 KUTUYU İŞARETLEYİNİZ) 

A- KAMPLAR  
B- AİLE YANINDA KONAKLAMALI DEĞİŞİM  

 
SEÇTİĞİM KAMP / HOMESTAY PROGRAMINA KIŞ AYLARINDA DA (OCAK- ŞUBAT 
2023) KATILABİLİRİM  

 

DAHA ÖNCEKİ YILLARDA GİTTİĞiNİZ ROTARY YAZ KAMPLARINDAKİ ÜLKELERİ VE 
YILLARI YAZINIZ.  (VARSA) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

KIŞ AYLARINDA ÖĞRENCİ AĞIRLAYABİLİRİM:  

(Aile Yanında Konaklamalı Programını seçen adaylardan, kış aylarında öğrenci 
ağırlayabilecek olanların programa yerleştirilebilme şansı daha yüksektir) 

ÜCRET TALEP EDİLEN KAMPLARA KATILABİLİRİM:  
 
 
“KATILABİLİRİM” DİYORSANIZ VE ÜCRETTE SINIRINIZ VARSA RAKAM VE YAZI İLE 
YAZINIZ: …………………………………………………………………….. 

 

KESİNLİKLE YERLEŞTİRİLMEYİ İSTEMEDİĞİNİZ ÜLKE(LER)VARMI?  
 

VARSA İSİMLERİNİ YAZINIZ 
……………………………………………………………………………………………………………... 

 
KAMPA KATILAMAYACAĞINIZ BİR TARİH ARALIĞI VAR İSE YAZINIZ 
……..………………………………..…………….…………………………………………….. 

 
İlgili kamplara yerleştirmek amacıyla, varsa başarılı veya ilgili olduğunuz bir sanat veya spor dalı ya  
da belirgin bir ilgi alanınızı belirtiniz. (Bisiklet, dağ bisikleti, kayak, dağcılık, yelkencilik, dalış, ten is, 
sörf, dağcılık, golf, briç, müzik, tiyatro, resim, seramik vs.) Yok ise boş bırakabilirsiniz. 

.....................................................................................................................……….................... 

...........................................................……………………………………………………………… 
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ADAY ONAYI: Kısa Dönem Değişim Taahhütnamesini okudum ve içeriğine bağlı kalmayı kabul 
ediyorum. Ayrıca bütün program süresince ev sahibi ailelerin ve ağırlayıcı Kulübün kontrolü altında  
olup, ev sahiplerinin erişkinlerine karşı sorumluluğumu bileceğim. Yukarıda belirttiğim seçeneklerim i 
değiştirir ya da vazgeçersem derhal yazılı olarak bildireceğim. 

EBEVEYN ONAYI: Çocuğumuzun Gençlik Değişim Programına katılmasına izin veriyoruz 
.Yukarıda ismi yazılı olan başvuranın anne ve babası olarak bizler, hazırlanan programın kurallarına 
uygun olarak çocuğumuzun ekte verilen tüzük çerçevesinde seyahat etmesinde ve diğer kamp 
katılımcıları ile birlikte ikamet etmesinde bir sakınca görmeyerek gerekli izni veriyoruz. Ayrıca biz, 
çocuğumuzun yurt dışında olduğu sürede hastalıklara ve kazalara karşı sigortalı olduğunu 
bildiriyoruz. Onun şu anda sağlığının iyi olduğunu ve herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını da 
beyan ederiz. Seyahati sırasında başına gelebilecek bir hastalık veya kazada kalacağı evin sahipleri  
doktor müdahalesi için yetkili olup, yapılacak olan masraflar tarafımızdan ödenecektir. Uluslararası 
Rotary’nin ve UR 2430. Bölgenin Covid 19 ile ilgili alacağı tüm kararlara ( programın iptali de 
dahil olmak üzere ve ek önlemlere) uyum sağlayacağımızı da taahhüt ederiz. 

Çocuğumuz “AİLE YANINDA KONAKLAMALI DEĞİŞİM (FAMILY TO FAMILY)” Programına katıldığı 
takdirde, yurtdışından gelecek bir öğrenciyi kış ya da yaz döneminde, kendi çocuğumuz gitmese 
bile, 3-8 hafta evimizde ağırlamayı kabul ve taahhüt ederiz” 
Kampa katılma hakkını elde ettiği ancak herhangi bir nedenle gitmediği ya da gidemediği takdirde 
katılım bedelimizin iadesini istemeyeceğimizi taahhüt ederiz. Karşı tarafla teyidleştikten sonra 
herhangi bir nedenle iptal halinde karşı kampa ait bir ödeme var ise ödeyeceğimizi beyan 
ederiz Mücbir sebep durumunda katılım miktarının iade edilecek kısmının komite tarafından 
belirleneceğini ve bu durumu kabul ettiğimizi taahhüt ederiz. 

 

 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ NÜN ADI 

:……………………………………………………….... 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ GENÇLiK DEĞiŞiM SORUMLUSUNUN ADI/SOYADI 
 

: ……………………………………………………… 

Telefon:………………………… e-posta:……......................................İmza:……................................ 
 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ DÖNEM BAŞKANININ ADI/SOYADI (2022-23) 
 

: ……………………………………………………… 

Telefon:………………………… e-posta:……................................... İmza:……...................................... 
 

ÖNEREN ROTARY KULÜBÜ GELECEK DÖNEM BAŞKANININ ADI/SOYADI (2023-24) 
 

: ……………………………………………………… 

Telefon:………………………… e-posta:……......................................İmza:……................................... 
 



 

 

Bu sayfa mavi tükenmez kalem ile imzalanarak başvuru formu ile birlikte 1 Nüsha olarak Bölge Komitesine gönderilecektir. 
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