
18. http://caglakubatwindsurf.com sitesindeki kayıt formlarından katılmak istediğiniz kampa ait olanı 
doldurup, imzalayıp  0532 323 67 60 numaralı telefona whatsapp üzerinden gönderilmesi gereklidir. 
Bu formu kampın ilk günü resepsiyona teslim etmenizi rica ediyoruz. 

19. Bu yıl sınırlı sayıda öğrenci kabul edebileceğimiz için kayıtların kesinleşmesi için, kayıtla  birlikte 
ödemelerin;
Talat Aşıkoğlu Rüzgar Sörfü ve Su Sporları Ltd. Şti.’ne ait 
İş Bankası TR92 0006 4000 0013 4210 6532 13 Iban numarasına ya da kredi kartı mail order ile
yapılması gerekmektedir. 

20. Kamp kurallarına uymayan öğrencilerimiz uyarılacak, ancak hepimizin sağlık güvenliğini tehlikeye 
atacak ve kontrol edilemez risk oluşturacağı gözlenirse kamp ücretinin kalan tutarının %80’i kadar 
iade edilerek kampa devam imkanı kalmayacaktır. 

21. Ülkede yaşanacak ve şu anda öngöremediğimiz herhangi bir ulusal kısıtlama nedeniyle kampların 
tamamlanamaması nedeni oluşabilecek durumun telafisi mümkün değilse, mücbir sebep olarak 
kabul edilip, yapılamayan kamp günlerine karşılık gelen kamp ücreti eksiksiz iade edilecektir. 

Hepimiz için yeniden ayağa kalktığımız ve birbirimize olan özen, sevgi ve bağlarımızın daha da 
güçlenmesini sağlayacak güzel bir başlangıç dileriz. 

Sevgi ve saygılarımızla

Talent Kamp, 
Çağla Kubat Windsurf Akademi ve 
Talat Aşıkoğlu Rüzgar Sörfü ve Su Sporları Ltd. Şti. Ortaklığı

17.  Pazartesi Çarşamba Cuma günleri için 

1. Kampımız 22 Haziran - 10 Temmuz (KDV dahil 3150 TL)
2. Kampımız 13 Temmuz - 31 Temmuz (KDV dahil 3150 TL)
3. Kampımız 3 Ağustos - 24 Ağustos (KDV dahil 3150 TL)
4. Kampımız 24 Ağustos - 11 Eylül (KDV dahil 3150 TL) 

Salı Perşembe günleri için 

1. Kampımız 23 Haziran - 9 Temmuz (KDV dahil 2600 TL)
2. Kampımız 14 Temmuz - 30 Temmuz (KDV dahil 2600 TL)
3. Kampımız 4 Ağustos - 20 Ağustos (KDV dahil 2600 TL)
4. Kampımız 25 Ağustos  - 10 Eylül (KDV dahil 2600 TL)

Birden fazla kamp katılımı için (ikinci kamptan itibaren) kamp fiyatı üzerinden %20 indirim 
uygulanacaktır. 

Birden fazla kampa katılımlara ait ödemenin tamamı kayıtta yapılırsa indirim ilk kampı da içine alarak, 
bütün kamplar için uygulanacaktır. 

Haftada 5 gün gelmek isteyecek öğrencilerimize her kamp dönemi için uygulanacak ücret KDV dahil 
4200  TL’dir. Bu fiyat zaten indirimli olduğundan dolayı sonraki kamplarda ayrıca başka bir indirim 
uygulanmayacaktır. 

http://caglakubatwindsurf.com/

