
Aspendos
Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda, Köprüçayı'nın dağlık bölgesin-

Anadolu'daki Roma Tiyatrolarının günümüze sahnesi ile ulaşabilen en eski ve 
sağlam bir örneğidir. Mimarı Aspendos'lu Theodorus'un oğlu Zenon'dur. 
Antonius Piu zamanında yapımına başlanmış Marcus Aurelius zamanında 

sunulmuştur.

Türkiye Geneli 2. Yaratıcı 
Yazarlık Festivali 1-4 Mayıs 2017

4 gün 4 gece 

KAZANIM ALANLARI

1200 TLÜcret

I Antalya

1. Gün İstanbul, Antalya
• Antalya’ya uçuș
• 15:00 otele giriș
• 16:00 Açılıș ve oryantasyon

2. Gün Antalya

4. Gün Antalya, İstanbul
• 09:00 - 11:00 Yaratıcı Yazarlık 
    Festivali sertifika töreni ve kapanıșı
• Aspendos
• İstanbul’a dönüș

• Yurtiçi programlarda taksit yoktur.
• Fiyatlar İstanbul çıkıșlıdır.
• İstanbul dıșından katılacak kampüslerimiz için uçak aktarma veya kara   
 yolu ile İstanbul’a ulașım program ücretine dahil değildir.
• (*) İșareti olan organizasyonlar ücrete dahil değildir.
• Majole, programın belirlenen hareket saatlerinde, hava șartlarına, yol   
 durumlarına, havayolu firmalarının güncellemelerine vb.  durumlara   
 göre değișiklik yapma hakkına sahiptir.

T: + 90 (216) 324 24 25   www.majole.com I info@majole.com Program Akıșı’nın Tüm Hakları Majole İnternational Education firmasına aitdir. 
İzinsiz kullanımı halinde hukuki yollara bașvurma hakkı mevcuttur.

Eğitim
Yaratıcı Yazarlık Festivali programı
Uzman eğitmenler
Eğitim materyalleri

Ulașım Bilgileri
İstanbul - Antalya uçak bileti

Konaklama Bilgileri
4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama

Transfer Bilgileri
Yurtiçindeki șehirler arası ve șehir içi transferler

Rehberlik 
Türkçe uzman rehberlik hizmeti

Konferans, Müze, Fuar, vb.
Müze ve ören yerleri giriș ücretleri

Yemek
1. gün hariç kahvaltılar
4. gün hariç öğle yemekleri
4. gün hariç akșam yemekleri

Vergilendirme
TURSAB Seyahat Sigortası
Konaklama vergileri

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

1. gün kahvaltı 
4. gün öğle ve akșam yemeği
İlk gün havaalanına ulașım
Son gün havaalanından eve ulașım

• 07:30 - 08:45 Kahvaltı
• 09:00 - 09:45 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 10:00 - 10:45 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 10:45 - 11:15 Kahve molası
• 11:15 - 12:00 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 12:15 - 13:00 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 13:00 - 14:30 Öğle yemeği
• 14:30 - 19:00 Düden ve Kurșunlu Șelaleleri
• 19:00 - 20:30 Akșam yemeği
• 20:30 - 21:30 Aktivite

3. Gün Antalya
• 07:30 - 08:45 Kahvaltı
• 09:00 - 09:45 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 10:00 - 10:45 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 10:45 - 11:15 Kahve molası
• 11:15 - 12:00 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 12:15 - 13:00 Yaratıcı Yazarlık Festivali
• 13:00 - 14:30 Öğle yemeği
• 14:30 - 19:00 Antalya müzesi ve Kaleiçi
• 19:00 - 20:30 Akșam yemeği
• 20:30 - 21:30 Aktivite

Yaratıcı Yazarlık I Yazım Teknikleri I İfade I İletișim I Yazım Kuralları

Türkiye’de ilk kez özel bir okulun kendi bünyesinde yaptıgı 
Ulusal Yaratıcı Yazarlık Festivali’nin 2’cisi Mayıs ayında 
Antalya’da gerçekleșecek. Bu önemli festivale Türkiye’nin 
dört bir yanından Doga Okulları ögrencileri katılacak. 
Festival kapsamında “Yaratıcı Yazma” dil becerilerini 
geliștirecek olan ögrencilerimiz aynı zamanda sosyal 
ilișkilerini de güçlendirecek ve okuma-yazma alanında 
büyük bir farkındalıga sahip olacaklar. Dört gün sürecek 
egitim gezimizde ögrencilerimizin kalacagı otelde 
çalıștaylar (workshoplar) yapılacak. Doğa Okulları 
ögrencileri alacakları bu egitimlerin bir bölümünde öykü 
türünde yazma çalıșmaları yapacak olup program 
sonunda ögrencilerimize sertifika verilecek.



Kısıklı Mah. Turistik Çamlıca Cad. No:8 Üsküdar / İstanbul        
T: +90 (216) 324 24 25  www.majole.com I info@majole.com 

YURTİÇİ PROGRAM KAYIT FORMU 

Kayıt formundaki bilgiler rezervasyon işlemlerinde gerekli olduğundan eksiksiz ve hatasız doldurulmasını rica ederiz. 
*Verilen bilgilerin yanlışlığından doğan aksama ve problemlerden tamamen veli sorumludur. Bu sebeple kayıt formunun ve veli taahhütnamesinin dikkatli okunmasını ve 
doldurulmasını rica ederiz. 

PROGRAM ADI : Yaratıcı Yazarlık 

Öğrencinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Okul Kampüsünün Adı : ……………………………………………………………………… Sınıfı : …………………………………..…………………………………..………. 

T.C. Vatandaşlık Numarası : ………………………………………………………………………    Cinsiyeti : Kız Erkek 

Doğum Tarihi : …………………………………………………………………….. Doğum Yeri : ………………………………………………………………………. 

Ev adresi : …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………......... 

Öğrenci cep telefonu : …………………………………………………………………………………...    Ev telefonu : …………………………………………………………… 

E-mail adresi : …………………………………………………………………………………...    Kan grubu : …………………………………………………………….. 

Anne Baba 

Adı Soyadı : ……………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………….. 

Cep Telefonu : ……………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………….. 

İş Telefonu : ……………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………….. 

E-mail Adresi : ……………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………….. 

Herhangi bir sağlık probleminiz, sürekli hastalığınız, alerjiniz, özel diyetiniz veya sürekli kullanmanız gereken ilacınız varsa lütfen detaylı bilgi 
veriniz: 

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

Majole tarafından organize edilen program ile ilgili sözleşmeyi ve ödeme şartlarını okuyarak kabul ettiğimi ve kayıt formunda vermiş 
olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Öğrencinin Adı Soyadı 

…………………………………. 

Velinin Adı Soyadı 

………………………………. 

İmzası 

Tarih: ....../......./............ 



Kısıklı Mah. Turistik Çamlıca Cad. No:8 Üsküdar / İstanbul        
T: +90 (216) 324 24 25  www.majole.com I info@majole.com 

YURTİÇİ VELİ TAAHHÜTNAMESİ 

1- TARAFLAR: Bu sözleşme Majole Eğitim ve Turizm Danışmanlığı (Majole olarak anılacaktır) ile öğrenci ve velisi arasındadır. 

2- MAJOLE’ÜN SORUMLULUĞU: Proje amaçlı düzenlenen tüm yurtdışı ve yurtiçi eğitim gezileri, seminer, yaz okulu, yaz kampı ve dil 
okulu organizasyonlarını broşür ve tekliflerde belirtildiği şekilde koordine eder. Projelerde belirlenen akademik çalışmanın 
gerçekleştirilmesini ve planlanan kazanımların öğrenciler tarafından edinilmesini sağlar. Majole bütün yurtdışı ve yurtiçi 
programların öncesinde, gerçekleşmesi sırasında ve sonrasında etkin rol alır. Vize işlemlerinin takibi, seyahat sigortası, ulaşım, 
transfer, konaklama organizasyonlarını yapar; ilkokul- ortaokul- lise- üniversite ziyaretlerini gerçekleştirir. Müze, yerel resmi 
kuruluşlar ve özel işletmelerin ziyaretleri gibi projenin gerektirdiği organizasyonları koordine eder. 

3- ÖDEME ve KAYIT İŞLEMLERİ: Projeye katılmak isteyen öğrenci, görevli öğretmenler ya da Majole web sayfası (www.majole.com) aracılığıyla 
program kayıt formunu eksiksiz doldurur, velisi tarafından veli taahhütnamesi imzalanır ve Majole’e teslim edilmesiyle kayıt işlemi başlatılır. 
Program ücretinin ödenmesi ile kayıt işlemi kesinleşir. 
Program ücreti ödeme tablosunda belirtilen son ödeme tarihine kadar nakit olarak Majole’ye yapılır. İstendiği takdirde tabloda bilgisi verilen 
hesap numarasına açıklama kısmına “ÖĞRENCININ ADI, SOYADI, PROGRAM ADI VE ÖĞRENCININ OKUDUĞU KAMPÜSÜN ADI” yazılarak da 
ödeme yapılır. Ödeme tablosunda belirlenen tarihlerde ödemesi tamamlanmayan öğrenciler kayıt formu doldurmuş olsa bile programa katılamaz 
ve taksitli ödeme yaptıysa 1. ödeme tutarı iade edilmez. 

4- ÖDEME BİLGİLERİ 

SON KAYIT ve ÖDEME TARİHİ TUTAR 

3 Nisan 2017 1.200 TL 

BANKA ADI 

GARANTİ 

HESAP 

TİPİ 

HESAP ADI 

MAJOLE TUR. ve 

ŞUBE 
ŞUBE 

KODU 

HESAP 

NO 
IBAN 

BANKASI 
TL EĞT. DAN. İÇ ve DIŞ 

TİC. LTD. ŞTİ. 

RUMELİ CD 406 6296391 TR93 0006 2000 4060 0006 2963 91 

5- ÖĞRENCİ ve AİLELERİN SORUMLULUKLARI:  Bulunduğu  ülkenin  yasalarına  ve  Majole’ün  belirlediği  kurallara  uymayan 
öğrenciler, ücretini kendi karşılamak koşulu ile yurtdışında ise Türkiye’ye, yurtiçinde ise ikamet ettiği şehire geri 
gönderilecektir.Şahsi eşyaların sorumluluğu öğrenciye aittir.Öğrencıler programda  neden  olacakları  herhangi  bir  kural  ihlali  
veya  maddi  zarar  durumunda  ceza  ücretinin  ödenmesi, bozulan/kırılan eşyaların tamiri veya nakit olarak satın alınması 
yükümlülüğünü üstlenir. 
Nedeni ne olursa olsun program başladıktan sonra süresi bitmeden programdan ayrılmak isteyen öğrenciler ulaşım ile ilgili tüm 
masraflarını kendi karşılayarak veli onayı ile Türkiye’ye geri dönebilir. 

6- İPTAL KOŞULLARI: Ödeme tablosunda belirtilen son ödeme tarihine kadar yapılacak iptal işlemlerinin yazılı olarak bildirilmesi 
gerekmektedir. Son ödeme tarihinden sonraki iptal istekleri işleme alınmaz ve yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz. 
İşbu veli taahhütnamesinin uygulanması ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyetli görüşmeler 
esastır. Bu sözleşmede hükmü olmayan hallerde T.C. Borçlar Kanunun ilgili hükümleri geçerli olacaktır. 

7- İşbu veli taahhütnamesi ………………………. tarihinde imzalanmıştır. Majole tarafından organize edilen program ile ilgili sözleşmeyi 
ve ödeme şartlarını okuyarak kabul ettiğimi ve kayıt formunda vermiş olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Öğrencinin Adı Soyadı 

…………………………………. 

Velinin Adı Soyadı 

………………………………. 

İmzası 

Tarih: ....../......./............ 

http://www.majole.com/

