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KAYIT FORMU
Soyisim
İlk isim(ler)
Uyruk
Adres

...........................................................…………….....Bay  Bayan 
.....................................................................................................................
..................................................Doğum Tarihi……………... Yaş...................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Posta kodu
........................................................ Şehir ..................................................
Ülke
........................................................ Tel. ..................................................
Meslek
........................................................ İş yeri tel. .........................................
Faks …………………………. E-posta ………………………………………………………

Aşağıdaki kutucukları kullanarak, Fransızcayı ne kadar iyi bildiğinizi belirtiniz.
BECERİLER
KONUŞMA

SEVİYE A1

SEVİYE A2

SEVİYE B1

SEVİYE B2

ANLAMA
OKUMA
YAZMA
Aşağıdaki programa kayıt olmak istiyorum:
 Grup dersleri
 haftada 15 saat
 haftada 25 saat
 Karışık: grup + bireysel
 haftada 15 + 5 saat  haftada 15 + 15 saat
 DELF/DALF ekstra yoğun hazırlık kursu  5 hafta boyunca haftada 23 + 4 saat
 DELF/DALF karışık hazırlık  4 hafta boyunca haftada 15 +2 saat grupla + 4 saat bireysel
 Bireysel dersler
 Haftada 15 saat
 Haftada 30 saat
 Profesyonel mini grup
 Haftada 30 saat
Hafta sayısı ....................Başlangıç tarihi………………………………………. İmza……………………………………
Not: Bu kayıt işlemini tamamlayarak arka sayfada sunulan French in Normandy koşullarını kabul
etmiş olursunuz.

KONAKLAMA

Aile yanında konaklama talep ediyorum: yarım pansiyon ve hafta sonları tam pansiyon 
Aile yanında özel konaklama (bireysel banyo) talep ediyorum: yarım pansiyon, hafta sonları tam
pansiyon 
Başka bir seçenek istiyorum (lütfen detayları belirtiniz.) ……………………………………………………………………….
Sigara Kullanımı
 Evet Hayır Özel beslenme ihtiyaçları  Evet
 Hayır
Detaylar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alerjiler (hayvan, gıda, vb.)…………………………………………………………………………………………………………………………..
Varış tarihi ………………......….. Ayrılış tarihi ………………………

HAVAALANI TRANSFERLERİ
Havaalanı transferi istiyorum

 Varış için
 Ayrılış için
 Özel
 Ortak
Havaalanı …………………………… Uçuş tarihi, saati ve numarası………………………………….
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ŞARTLAR VE KOŞULLAR 2019
French in Normandy’de bir kursa direkt veya bir ajans aracılığıyla kayıt yaptırdığınızda, satış şart ve koşullarımızı kabul edip derslere girme ve okul içi kural
ve düzenlemelere uyma yükümlülüğünü kabul etmiş olursunuz.
KAYITLAR VE ÖDEMELER: Kayıt işlemi için kayıt ücretimize eşit (güncel fiyat listemize bakınız) geri ödemesi olmayan bir depozito ödenmelidir. Kursla
birlikte kalacak yer başvurusu da yapacaksanız, normal yerleştirme ücretine eşit miktarda, geri ödemesi olmayan bir depozito daha ödenmelidir. Ödeme
işlemleri kredi kartı (sadece Visa veya Mastercard) veya havale yoluyla (talep edildiği takdirde detaylar verilecektir) yapılabilir.
Ödemesi Euro para biriminde yapılacak bir fatura alacaksınız ve ödemeler, faturada belirtilen hesaba kredi kartıyla (Visa ya da Mastercard) veya banka
havalesiyle varış tarihinizden önce yapılmalıdır. Ödemenizi Avrupa dışından banka havalesiyle yapacaksanız, banka masraflarını karşılamak için ek bir
ücret (güncel fiyat listemize bakınız) ödemeniz gerekmektedir ve lütfen havale formunun bir kopyasını, kayıt formu veya faturanızın bir kopyasıyla birlikte
faks veya e-posta aracılığıyla bize iletiniz.
Ödemenin tamamı, kursun başlangıcından 3 hafta (15 iş günü) önce yapılmalıdır. Ancak ödemenin tamamı alındığında kurs programınızı onaylayabilir ve
kalacağınız yerle ilgili ayrıntıları size gönderebiliriz.
Bir aracı kurum veya www.frenchinnormandy.com sitesinden başka bir internet sitesi aracılığıyla başvuru yapıyorsanız, şartları ve koşulları kabul etmelisiniz.
İPTAL ETME KOŞULLARI: Nedeni ne olursa olsun kaydınızı, dersler başlamadan en az 3 hafta (15 iş günü) öncesinden iptal ederseniz, geri ödemesi
yapılmayan kayıt ve varsa konaklama yerleştirme ücretiniz geri ödenmeyecektir. Nedeni ne olursa olsun kaydınızı, derslerin başlamasına 3 haftadan (15 iş
günü) daha az bir süre kala iptal ederseniz, kayıt ücretiniz, konaklama yerleştirme ücretiniz (varsa), kurs ve konaklama ücretleriniz geri ödenmeyecektir.
French in Normandy öğrencilerine iptaller de dahil tüm ihtimaller için sigorta yaptırmalarını hatırlatır.
Önemli Uyarı: Kursa başladıktan sonra kursu ve/veya Fransa’da kalma sürenizi yarıda kesmek isterseniz, hiçbir şekilde geri ödeme ve tazminat
talep edemezsiniz. Buna ek olarak, French in Normandy’den gelen davetiye mektubu doğrultusunda Fransa vizesi aldıysanız, kursu durdurmanız halinde
yetkili mercilere bu durumu bildirmekle yükümlüyüz.
French in Normandy, bireysel (birebir) derslerin zaman çizelgesinin değiştirilmesi için 48 saat önceden bildirim yapılmasını istemektedir, aksi takdirde ders
hakkı kaybedilmiş sayılacaktır.
DEVAMSIZLIKLAR: Derslere devamsızlık yapan öğrencilere hiçbir şekilde geri ödeme veya telafi ödemesi yapılmayacaktır ve French in Normandy’den
gelen davetiye mektubu doğrultusunda Fransa vizesi aldıysanız, tekrarlanan devamsızlığınız durumunda bunu yetkili mercilere bildirmekle yükümlüyüz.
TATİLLER: Kurs süresi boyunca programlanmamış bir tatile çıkmak isteyen uzun dönem öğrenciler, ders haklarını kaybetmemek için, tatile çıkılacak
tarihten en az 4 hafta önce, bu taleplerini, zemin kattaki resepsiyonda mevcut olan uygun formu (EA4201072008 ABSENCES) kullanarak yazıyla
bildirmelidirler. Tatilin her bir tam haftası bu şekilde bilgilendirmeyle sonraki haftalara alınabilir. Bir haftadan daha az olan sürelerde bu telafi yapılmayacaktır.
Bu prosedüre kati bir şekilde uyulmalıdır, aksi takdirde devamsızlıklar telafi edilmeyecektir.
GECİKME: Diğer öğrencileri rahatsız etmemek adına, 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler, derse girebilmek için ara verilmesini beklemek zorundadır.
Fakat istisnai durumlarda, öğretim üyeleri öğrencilerin derse geç girmesine müsaade edebilirler. Gecikmeden dolayı kaçırılan dersler telafi edilmeyecektir.
SİGORTA: French in Normandy, kazalardan, mal, para veya bireysel eşyaların kaybı veya çalınmasından ve öğrencilerimizin üçüncü taraflara
verebilecekleri zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Öğrenciler, konaklama imkanı sağlayan kişiler de dahil, üçüncü taraflara verilebilecek zararları
kapsayacak sivil sorumluluk sigortası yaptırmalıdırlar. Ayrıca sağlık, geri dönüş ve iptal masrafları için kapsamlı bir sigorta yaptırmanızı tavsiye ederiz.
TUTUM VE DAVRANIŞLAR: Asosyal, kabul edilemez ve anormal davranışlar sergilenmesi durumunda, French in Normandy, istediği zaman hiçbir geri
ödeme veya tazminat olmaksızın öğrencinin ilişiğini kesme hakkında sahiptir.
GÖRSELLERİN KULLANIMI: Dersler, aktiviteler veya geziler sırasında çekilen fotoğraflar, öğrenciler veya ebeveynleri tarafından aksi belirtilmedikçe
French in Normandy tarafından promosyon materyallerinde (broşürler, internet siteleri, kataloglar vb.) kullanılabilir. Bu reddetme kayıt sırasında yazılı olarak
veya öğrenci kişisel bilgiler formunu doldururken uygun kutucuğu işaretleyerek yapılabilir.
ŞİKAYET PROSEDÜRÜ: French in Normandy resmi bir şikayet prosedürüne sahiptir. Öğrencilerin, şikayetlerini ve yorumlarını, uygun formu (EA43220909)
dolduracak olan Karşılama Koordinatörü veya Öğrenim Koordinatörü Malika Bezzou’ya bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin bu formu imzalamaları talep
edilecektir. French in Normandy uygun iyileştirici önlemleri alacaktır ve bu ayrıca belirtilecektir. Öğrenciden tekrar imza atması ve eklemek istediği başka
yorumlar varsa bunlar istenecektir. Öğrencinin burada kaldığı süre boyunca, yalnızca bu şekilde belirtilen şikâyetler dikkate alınacaktır. French in Normandy,
koşullar gerektirdiği takdirde nasıl bir tazminat verileceği kararını gizli tutma hakkına sahiptir. Hiçbir durumda geri ödeme yapılmayacaktır.
İNTERNET KULLANIMI: Kendi binamızda ve sağlanan konaklama yerlerinde, bilgisayar ve internet kullanımı hususunda katı bir davranış kuralları
yönetmeliğimiz mevcuttur. Bu kuralları ihlal eden öğrencilerin, internet odalarına girmeleri engellenecektir ve okuldan ilişikleri kesilebilecektir.
VERİ KORUMASI: French in Normandy, öğrenci kaydı ve takibini etkin bir şekilde gerçekleştirmek için veri toplama ve işleme hakkına sahiptir. Bu veriler
kurum içi kullanım için saklanmaktadırlar. Fransız veri koruma kanunu (6 Ocak 1978, 2004’te değiştirilmiştir) size bilgilerinize erişim ve düzeltme hakkı
vermektedir. Bu hakkınızı info@frenchinnormandy.com servisimizle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.
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