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Datça 

Hüküm ve Koşullar 

 

 
BAU SAILING CLUB WINDSURF EĞİTİM KAMPI (“Kamp”), Bahçeşehir Üniversitesi 
Uluslararası Yelken Kulübü’nün (“Kulüp”) düzenlemiş olduğu yelken ve denizcilik faaliyetleri 
kapsamında olup; Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) öğrencisi ile mezunlarına yönelik pratik 
ve teorik windsurf eğitimi sunmak, hobbiecat catamaran, SUP ve kano deneyimlerinden 
faydalanma imkanı sunmak, deniz ve denizcilik kültürüne yönelik workshoplar ile kamp 
deneyimi mkanı sağlamak adına 22 Nisan-26 Nisan 2021 tarihlerinde Datça’da 
gerçekleştirilecektir. 
 
Katılımcı (“Katılımcı”) olarak Başvuru Formunu doldurarak bu Hüküm ve Koşulları okuyup 
anladığınızı ve kabul etmiş olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız. 
 
Kulüp, herhangi bir zamanda bu Hüküm ve Koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu 
değişiklikler Katılımcılara bildirildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

 

 

GENEL ŞARTLAR 

1. Kamp 22-26 Nisan 2021 tarihleri arasında Datça’ya 15 dakika mesafede bulunan bir lokasyonda 

gerçekleştirilecektir. Katılımcılar Kampın gerçekleştirileceği otele 22 Nisan 2021 Perşembe 

günü saat 14:00 itibariyle giriş yapabileceklerdir. Otel’den çıkışlar 26 Nisan 2021 Pazartesi günü 

en geç saat 12:00’ye kadar gerçekleştirilmelidir. Bu süreleri aşan konaklamalardan Kulüp 

sorumlu değildir. 

2. Kampın gerçekleştirileceği otele ulaşım Katılımcıların sorumluluğundadır. Katılımcıların toplu 

olarak Datça’ya gelmeleri halinde Kulüp, otele ulaşım için gereken kolaylığı sağlayabilmek adına 

ücretleri Katılımcılara ait olacak şekilde Katılımcılara ulaşım imkanı sunabilir. 

3. Kamp kapsamında otelde kalınan süre boyunca kahvaltı ve akşam yemekleri ücrete dahildir. 

Menü dışındaki ekstra talepler ile alkollü içki ücretleri ekstra olarak sipariş veren Katılımcılara 

yansıtılacaktır. 

4. 23-24-25 Nisan tarihlerinde her gün 1,5 saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde 

windsurf eğitimi verilecektir. Katılımcılar, Kampa katılarak bu eğitimlere eksiksiz katılım 

göstermeyi kabul etmişlerdir. 

5. Eğitim saatleri dışında hobie cat catamaran, SUP, kano gibi ekipmanlar ücretsiz olarak program 

dahilinde Katılımcılara tedarik edilecektir. Katılımcı, kullanılan ekipmanların kullanımına yönelik 

gereken özen ve hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ekipmanlara 

herhangi bir zarar gelmesi halinde, oluşan eksiklik, arıza veya hasar derhal Kulüp sorumlularına 



 
 

 

bildirilmelidir. Bunu takiben zararın hangi sebepten kaynaklandığı tespit edilecek, Katılımcının 

ağır kusuru veya ihmali sonucunda oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde, zarar Katılımcıya 

yüklenebilecektir. 

6. Katılımcılar, iki veya üç kişilik odalarda kalacaklarını, kahvaltı ve akşam yemeklerinin belirli 

saatler dahilinde gerçekleştirileceğini ve bu düzene sadık kalacaklarını kabul etmektedirler.  

7. Kulüp, Kamp kural ve düzeni konusunda öncelikle her Katılımcıyı bilgilendirme 

mecburiyetindedir. Katılımcı, bu kendisine bildirilen kurallara uyacağını kabul etmektedir. 

8. 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 Kaptanlar ne de Kulübün herhangi bir 

sorumluluğu olmayacaktır. Bu tür olumsuzluklar sebebiyle, üçüncü kişilerin zarar görmesi 

halinde, zarar görenler tarafından Kulübe yöneltilebilecek her türlü maddi veya manevi 

taleplerden katılımcı sorumlu olacaktır. 

9. Ekipmanlar 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. 

10. Kulüp sorumluları, Kamp düzenini bozucu hareketlerde bulunan Katılımcıyı öncelikle 

uyaracaktır. Hareketlerin tekrarlanması halinde, Kulüp sorumluları, ilgili Katılımcı için Kamp 

sona erdirilecektir. 

11. Katılımcı, Kamp süresince Kulüp tarafından fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirilebileceğini, 

elde edilen görseller üzerinde Kulübün münhasır yetkili olduğunu, bu görsellerin Kulüp 

tarafından Katılımcıdan herhangi bir izne gerek olmaksızın kullanılabileceğini kabul etmektedir. 

KAPSAM 

12. Kamp ücretine aşağıdakiler dahil olup, sayılanlar için Katılımcıdan ek bir ücret talep 

edilmeyecektir. 

 

➢ Her bir Katılımcı için 2 veya 3 kişilik bungalov odalarda ve standart Datça evlerinde tek 

kişilik 4 gece konaklama, 

➢ Kahvaltı ve akşam yemeği, 
➢ Windsurf eğitimleri (günlük 1,5 saat), 
➢ Windsurf kullanımı(eğitim haricinde her gün 1 saat) 
➢ Ücretsiz katamaran, SUP ve kano, 
➢ Doğa yürüyüşleri, yoga, pilates, 
➢ Çeşitli workshoplar 
➢ DJ’ler ile akşam partileri 

 
13. Katılımcı aşağı sayılanlara yönelik doğan tüm masrafları kendisine yansıtılacağını kabul 

etmektedir. 

 

➢ Ulaşım, alkol ile menü dışındaki yiyecek ve içecekler. 

➢ Kamp kapsamın dışındaki ekstra sürede ekipman kullanımı. 

 

 

 



 
 

 

BAŞVURU 

14. Son Başvuru Tarihi  : 08.04.2021 

15. Son Ödeme Tarihi  : 08.04.2021 

 

ÜCRET VE ÖDEME 

16. Katılımcı, Kamp ücretinin 3.000 TL olduğunu kabul etmekte olup, Başvuru Formunu doldurarak, 

Hüküm ve Koşullardaki iptal ve iade halleri saklı kalmak kaydıyla bu ücretin tamamını 

ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Nakit veya kredi kartı yöntemiyle ödeme 

imkanı ile kredi kartına taksit seçenekleri de bulunmaktadır. Kredi kartı ile kredi kartına taksit 

imkanları dahilinde bankalar tarafından yansıtılacak masraflar Katılımcı tarafından 

karşılanacaktır. 

MÜCBİR SEBEP 

17. Taraflar doğal afetler, sel, salgın hastalık, savaş, ayaklanma, genel grev, lokavt, ambargo, idari 

karar ve/veya direktifler gibi mücbir nedenlerin ortaya çıkması halinde durumu birbirlerine 

yazılı olarak bildirirler. Sözleşme süresi mücbir sebeplerin geçerli olduğu süre kadar uzatılır. 

Mücbir nedenlerin 1 (bir) ayı geçmesi halinde her iki Tarafın da Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve 

herhangi bir tazminat vb. ödeme yapma yükümlülükleri doğmaksızın fesih hakkı doğar. 

Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek adına; böylesi bir fesih halinde fesih anına 

kadar Tarafların işbu Sözleşme tahtında birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri her türlü hak feshi 

takiben de geçerli biçimde yürürlüğünü sürdürecektir. 

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

18. Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşmeden doğan tüm 

ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar arasında 

doğabilecek ihtilafların hallinde Kulüp kayıtları (elektronik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil 

teşkil eder. Taraflar kanunen geçerli diğer her türlü delile de isnat edebilir. 

 

Güncelleme: 08.03.2021 

  

 

 


