BEŞİKTAŞ JK FUTBOL OKULLARI KAYIT FORMU
KAYIT NO
GRUP

DÖNEM

(Registration number)

Fotoğraf

(Group)

ÇALIŞMA GRUBU

(Training Section)

Photograph

ÖĞRENCİNİN
Adı - Soyadı

Ev Telefonu

Kan Grubu
Boy

(Date and place of Birth)

(Blood Type)

(Height)

Kilo (Weight)

( Home Phone)

e-mail adresi
Ev Adresi

(Student's)

(Name and Surname)

Doğum Yeri - Tarihi

Okuduğu Okul

(E-mail address)

(School)

(Home Address)

ANNE-BABA
Anne Adı - Soyadı
Mesleği

(Period)

(Mother's Name)

(Work Phone)

Cep Telefonu

Baba Adı - Soyadı
Mesleği

(Occupation)

İş Telefonu

(Parents')

(Mobile phone)

COVİD - 19 ( Koranavirüs )
Covid -19 Test yaptırdınız mı ?
Covid -19 Hastalığı geçirdiniz mi ?
Aile bireylerinizde Covid -19 Hastalığını
geçiren var mı ?
Yakın çevrenizde Covid -19 Hastalığını
geçiren var mı ?

(Father's Name)

(Occupation)

İş Telefonu

(Work Phone)

Cep Telefonu

(Mobile phone)

Beşiktaş jk Kongre Üyeliği
Velisi Kongre Üyesi

(Is the responsible person a Congress Member?)

Evet

(Yes)

Hayır

(No)

Üye Numarası

(Member no)

HES Kodu
BJK FUTBOL OKULLARI KURALLARI : (BJK Football Schools Rules)
1. Öğrenci, BJK Futbol Okulu tarafından belirlenen çalışma, antrenman, karşılaşma programına uymakla yükümlüdür.
Students are obligated to comply with the work, training and match plan defined by BJK Futbol School.
2. Okul aidatları her dönemin ilk haftasında ödenmelidir.
School fees must be paid within the first week of each period of time.
3. İlgili ayın aidatlarını ödemeyen öğrenciler çalışmaya alınmayacaktır.
The students who do not pay the related month's fee will not be allowed to the school.
4. Futbol Okuluna devam etmeyecek öğrenciler sorumlu antrenöre en az 15 gün önceden durumu bildirmelidirler.
Students who are not willing to continue the school should inform the responsible trainer at least 15 days prior to their leave.
Aksi takdirde ilgili ayın ücretinide ödemek zorundadırlar.

Otherwise they will have to pay the current months fee as well.
Velisi bulunduğum yukarıda ismi yazılı kızım / oğlum ..............................................Futbol Okulu'na bilgim dahilinde
My daughter/son whose name is written above as ……………………………….. is registered to the football school within
kayıt yaptırmış olup, kendisinin spor yapmasına engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu yoktur.
my knowledge and does not have any health problem preventing him/her from going to football schools.
Antrenman, karşılaşma ve gezilere katılmasına tarafımdan muvafakat edilmiştir.
She/he is allowed to attend trainings, matches and trips with my consent.
Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek her türlü sakatlanma, yaralanma durumunda
In case of any injuries/ wounds occuring during the works
Kulüpten herhangi maddi manevi talepte bulunmayacağımızı, öğrencinin yukarıda belirtilen Okul kurallarına
we accept not do demand anything moral or material and we accept that the student will obey the rules above
uyacağımızı, aksi durumda Kulüp tarafından verilecek kararı kabul edeceğimizi ve mali yükümlülüklerimizi
otherwise, we agree to accept any decisions taken by club and we pledge that we will fulfill our financial obligations.
yerine getireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
Sporcunun Futbol Okulu çalışmalarına katılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur.
The sportsperson does not have any health problem which will restrict him/her to participate football school trainings.
Doktor Adı / Soyadı : (Doctor's name)
Diploma No: (Diploma number)
İmza : (Signature)

Kayıt Tarihi : (Date of registration)
............/........../20....

Velisi (Responsible)
Adı - Soyadı - İmza: (Name -Surname and Signature)

