
 
 

 

BAU ALUMNI SAILING FEST 

GÖCEK 2020 

 

 

1.TANIM: BAU Alumni Sailing Fest (“Gezi”), Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) mezunları başta 

olmak üzere mezunların referans olacakları arkadaşları, ailelerini yelkenli bir turda 

bir araya getirmek ve izole bir tatil deneyimi sunmak adına gerçekleştirilecek bir 

organizasyondur. 

 

2.KATILIM ŞARTLARI: 

• BAU Mezunu olmak veya BAU mezunu birinci derece ile ikinci derece 

akrabalığı olan ya da BAU mezunu referansına sahip bir kişi olmak; 

• Ön Kayıt (“Ön Kayıt”) için gerekli olan 175 Euro’yu ödemiş olan 

Kişiler Gezi’ye katılma hakkına sahip olurlar. 

Yukarıdaki sağlayan kişi sayısının, belirtilen kontenjanı aşması halinde; 

Organizasyon sahipleri, Katılımcıları “başvuru tarihi, bilgi seviyesi, cinsiyet dengesi” 

gibi kriterleri de gözeterek belirleyecektir. Böyle bir durumda, Ön Kayıt ücretini 

ödeyip, Organizasyon sahipleri tarafından nihai katılım listesine dahil edilmemiş 

kişilerin ödemiş oldukları ücretler Organizasyon sahipleri tarafından kişiye iade 

edilecektir. 

3.KONTENJAN: Gezi Kontenjanı 32 kişi ile sınırlıdır. 

4.BAŞVURU:  

Ön Kayıt Başlangıç Tarihi 11.08.2020 

Ön Kayıt Son Tarihi 24.08.2020 

Ön Ödeme için Son Tarih Ön Kaydı takiben en geç 48 
saat içinde 

Tüm Ücretin Ödenmesin için Son Tarih 28.08.2020 

 

 

5.GEZİ TARİHİ: Gezi iki ayrı tarihten oluşmaktadır. İlk tarihler 12-15 Eylül, ikinci tarihler ise 16-19 

Eylül tarihleridir. Tarihler 4 gün 3 gecelik programları kapsamakta olup, dileyen 

kişiler 1 haftalık programa da katılım gösterebilirler. 

 

6.LOKASYON: Tekneler Fethiye Ece Saray Marina’dan teslim alınacaktır ve Fethiye Ece Saray 

Marina’ya teslim edilecektir. 



 
 

 

Toplanma Noktası Fethiye Ece Saray Marina olacaktır. Fethiye Ece Saray Marina 

Dalaman Havalimanından 45 dakikalık uzaklıkta yer almaktadır. 

 

7.ULAŞIM: Marinaya ulaşım şekli her Katılımcının kendi inisiyatifindedir. Ancak Organizasyon 

sahipleri gerekli ulaşım önerilerini Katılımcılar ile paylaşabilecektir. Talep olması 

halinde, toplu ulaşım imkanı sağlanacak olup, buna ilişkin masraflar Katılımcılara 

ait olacaktır. 

8.KONAKLAMA: Konaklama Gezi süresince teknelerde sağlanacaktır. 

9.TEKNELER: Filo 40-56 feet arası; 2014 model ve üstü teknelerden oluşmaktadır. Teknelerde 

en az 3 adet iki kişilik kamara, en az 2 duş ve en az 2 tuvalet bulunmaktadır. Her 

teknede tüm mutfak ekipmanları, buzdolabı, buzluk, fırın da mevcuttur. 

Teknelerde her Katılımcıya ait Nevresim Takımı, Battaniye, Havlu gibi kişisel 

malzemeler de yer almaktadır. 

Her teknede ekipteki kişi sayısınca Can Yeleği, yeterli kişiyi barındırabilecek Can 

Salı ve Şişme Bot bulunmaktadır. 

Teknelerde Ana Yelken ve Furling Sistemli Cenova Yelkenler donatılmış şekilde 

denize çıkılacaktır.  

 

10.ÖDEMELER:  

• Her bir katılımcı için 4 gün 3 gecelik Gezi Ücreti 350 Euro’dur. Bir haftalık 

Gezi Ücreti ise 525 Euro’dur. 

• Ön ödeme 175 Euro’dur. 

• Geciken ve 28.08.2020 ile 04.09.2020 tarihleri arası gerçekleşecek 

ödemelerde 50 Euro Gecikme ücreti uygulanacaktır. 04.09.2020 tarihine 

kadar gerçekleşmeyen ödemeler için, kişinin başvurusu iptal edilir, yerine 

yedek kontenjandan başka bir başvuran eklenir. 

• Ön Kayıt Ücreti; Başvurusunu iptal etmek isteyen Başvurucu yerine, 

Organizasyon sahiplerinin uygun gördüğü bir kişi bulunmadıkça 

başvurucuya iade edilmez.  

 

11.NELER DAHİL: 

▪ Gezi süresince tekneyi Kiralama ve Konaklama 

▪ Tekne Depozitosu 

▪ Her kişiye özel Nevresim, Battaniye, Havlu Seti 

▪ Teknelerin Armaları (yelkenler)  

▪ Her teknede Şişme Bot ve Bot Motoru 

▪ Her tekne için Temizlik Bedeli (Final Cleaning) 



 
 

 

▪ Denize açılmak için Liman Başkanlığınca talep edilen Evrak ve Vergi giderleri 

(Transitlog, Tourist Tax) 

▪ Her koyda, farklı tatta parti ve diğer eğlenceler 

▪ Her gün gerçekleşecek Teorik ve Pratik Yelken Eğitimleri ve Yelken 

Etkinlikleri 

▪ Tekne yakıt bedeli 

 

 

12.SORUMLULUK: 

 Gezi süresince her ekibin teknesinde 1 Kaptan bulunacaktır. 

 Tekne Kaptanlarının tümünde ADB/IYT/RYA Belgelerinden en az bir tanesi 

bulunacağından, söz konusu teknelerde kaptanlık yapmaya donanımlı kişiler 

olacaklardır. 

 Her Kaptan, kendi teknesinde düzeni sağlamak adına, ekipteki diğer kişilere karşı 

deniz hiyerarşisindeki en üst basamakta yer almaktadır. Öyle ki, her kaptan 

ekiptekilerin güvenliği ve seyirlerin selameti adına ekip üyelerine emir verme 

yetkisine sahip olup, her ekip üyesi de bu emirlere uymakla yükümlüdür. 

 Kaptanlar, tekne kural ve düzeni konusunda öncelikle her ekip üyesini 

bilgilendirme mecburiyetindedir.  

 Katılımcı kişiler kendileri hakkında doğru bilgi vereceklerini kabul ve beyan 

etmişlerdir. Katılımcıların, kendileri hakkında doğru olmayan veya aldatıcı bilgi 

vermeleri halinde; bundan doğabilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında ne 

Kaptanların ne de Organizasyon sahiplerinin herhangi bir sorumluluğu 

olmayacaktır. Bu tür olumsuzluklar sebebiyle, üçüncü kişilerin zarar görmesi 

halinde, zarar görenler tarafından Organizasyon sahiplerine veya Kaptanlara 

yöneltilebilecek her türlü maddi veya manevi taleplerden katılımcı sorumlu 

olacaktır. 

 Tekneler nezdinde oluşabilecek maddi zararlardan, o teknede yer alan kişilerin 

tamamı sorumlu olacaktır. Ancak, zararı veren kişinin açıkça belirlenebilir olduğu 

durumlarda, zararı veren kişi zararı gidermekle yükümlüdür. 

Her Kaptan, tekne ve Gezi düzenini bozucu hareketlerde bulunan katılımcı kişileri 

öncelikle uyarır. Hareketlerin tekrarlanması halinde, Kaptan, ilgili kişi veya kişileri, 

en yakın kara parçasına bırakma yetkisine sahiptir. 

 

 

 


