ÖDEMELER

mevcuttur.

EC ye bildirmesi gerekmektedir

Ödemeler kredi kartı yada banka transferi ile yapılabilir.
Ödemenin tamamı kursun başlamasına en geç 14 gün kala
yapılmıs olması gerekmektedir. Depozit ödemesi kursa kayıt
yaptırdıktan hemen sonra yapılmalıdır. Kurs konfirmasyonu
depozit ödendikten sonra gönderilir. Banka detaylari fatura
üzerinde mevcuttur. Ödemeye tüm banka transfer ücretleri
dahil edilmelidir.

Vancouver Icin: Geri iadele bilgilerine ulasmak icin linki
ziyaret edebilirsiniz. http://www. ecenglish.com/en/schoollocations/canada/learn- english-in-vancouver/policydocuments

İlk 4 hafta içinde öğrenci kursu bitirmek isterse: EC toplam
bedeli öğrenciye iade edecektir, yalnizca ilk 4 haftalık
ödemeyi yapmayacaktir ( geri iade indirimli fiyatlar üzerinden
değil EC fiyat listesinde belirtilen ücretler üzerinden
yapılmaktadır).

-Herhangi bir vize evrağının düzenlenebilmesi için ödemenin
tamamının yapılması gerekmektedir.
-EC, öğrencinin vize basvurusunda sunması gereken okul
kabul belgesini düzenleyebilmesi için, aşağıdaki bedelleri
öğrecinin ödemesi gerekmektedir.Dökümanlar kargo ile
öğrenciye gönderilir, eğer öğrenci herhangi bir nedenden
dolayı gönderilen döküman ile vize başvurusu yapmaz
ise, kargo ücretini yeniden ödeyerek adresine tekrar
gönderilmesini talep edebilir.
70USD/ 75 CAD / 50GBP / 55 EUR.
-Eger öğrencinin vizesi red edilirse, 7 gün içinde yazılı belge
ile vize reddini okula sunmalıdır , ancak bu şekilde iade
yapılabilir, banka transfer ücretleri ve geri iadesi olmayan
ödemeler hariç ( eğitim ücreti 150USD (sadece Amerika),
kayıt ücreti, kargo ücreti ve banka ücretleri)
-İptal ücretleri: Vize reddi 7 gün icinde yazılı olarak okula
sunulmaz ise 1 haftalık konaklama bedeli ve eğitim ücreti
geri iade edilmez ( yukarıda belirtilen rakamlar).
-Olumlu vize sonucu EC’ye 7 günden az olmamak kaydı
ile bildirilmelidir. Olumlu vize sonucu 7 gün yada daha az
sürede okula bildirildigi taktirde, EC öğrenci icin alternatif
konaklama ayarlaması yapabilir.

-Okul başlamasına yakin tarihte konaklamalarda iptaller:
Tüm okullar için:
-EC konaklamalari: Okul başlama tarihine 14 gün ve daha az
zamanda yapılan konaklama iptallerinde ve değişikliklerinde
1 haftalık konaklama bedeli ile birlikte konaklama bulma
ücreti alınır.
-EC’ye ait olmayan konaklamalar (acente aracılığı ile
ayarlanan konaklamalar) iptal koşulları farklıdır. EC
tarafından ayarlanan Hotel ve yemek dahil olmayan
apartmanlar EC fiyat listesinde yer almamaktadır, bu yüzden
iptal bedeli ödememek için kursun başlayacağı tarihe
30 gün kala iptal edilmesi gerekmektedir, aksi taktirde
toplam ödenmiş olan konaklama bedeli yanar. Bu sebepten
dolayı hatırlatmak isteriz ki hotel ve yemeksiz apartman
konaklamarına kalış tarihinden 30 gün önce tüm ödeme
yapilmaktadir. EC sizi bu konaklama seçeneğini tercih
ettiğinizde kayıt esnasından bilgilendirecektir.
Konaklamaya yerleştikten sonra iptal etme:
Öğrenciler kaldıkları konaklamalardan çıkmak isterler ise
4 hafta önceden bunu okula bildirmelidirler. Kaldıkları ve
4 haftalık bildirimden sonraki süre standart ucretlerden
hesaplanarak kalınmayan sürelerin para iadesi ancak bu
şekilde öğrenciye geri iade edilir.

-Vizeye bağlı olarak geliş tarihi ertelenecek ise, EC öğrencinin Eğer öğrenci 4 hafta önceden konaklamasını iptal etmek
talep ettiği aynı konaklama garantisini vermemektedir.
istediği bilgisini vermez ise kalan konaklama süresinden 4
-Vize memurunun karari yada ülkeye giriş iznini veren polisin haftalık konaklama ücreti kesilerek kalan haftaların para
iadesi yapılır.
kararindan EC hiçbir şekilde sorumlu değildir.
-Vizeler ile ilgili tavsiyeler sadece elçilikler ve konsolosluklar
tarafindan verilmektedir. Ögrenci kendi bölgesindeki
elçilik yada konsolosluk ile irtibata geçerek başvurusunu
yapmalıdır. Öğrenci eğitim aldığı süre boyunce geçerli
vizeye sahip olmalıdır, aksi taktirde kursu iptal edilecektir.
Öğrenciler alacakları vize ile ilgili tüm güncel bilgileri takip
etmelidirler, okula kayıt olduktan sonraki değişiklikleri kabul
etmek durumundalar.
Amerika icin: Federal kanunlara göre EC göçmen olmayan
eğitim almak isteyen öğrencilerin kaydını alabilir. Kanunlar
gereği, EC’nin I-20 belgesi düzenleyebilmesi icin öğrencinin
sunması gereken belgeler:

Lütfen not edin:Bazı konaklama seçeneklerinde iptal
etme ücreti olabilir, öğrenciler konaklamayı iptal etmek
istediklerinde bilgilendirileceklerdir.
Varıs tarihinden hemen önce iptal etme
Tüm okullar için:

-Öğrenciler varış tarihinden 14 gün yada daha fazla süre kala
kursu yada konaklamayi iptal etmek isterlerse ( hangisi önce
gelirse), yada öğrenci vize reddi alir ise ödemenin tamamını
EC iade eder, sadece kayıt ücreti, kargo ücreti, konaklama
bulma bedeli ve öğrenci sigortasi iade edilmez.
-Bu ücretler her lokasyon icin farkli farkli belirtilmiştir, fiyat
listesinde detaylari görebilirsiniz.

-Öğrencinin pasaport kopyası, ev adresi, eğitim ve yaşam
-Geri iadeler 45 gün içerisinde yapılır.
giderlerinin toplam miktarını gösteren bankadan alınmıs
banka mektubu (60 gün yada daha az zamanda alınmış),
Amerika için:
herhangi bir kişi öğrenciye bu giderler icin sponsor oluyor ise
Amerika’ya EC I-20 belgesi ile gelen ve kursunu hemen iptal
bu kişiden alınmış sponsorluk mektubu
eden yada hiçbir şekilde kursa başlamayan öğrencilerin
GERİ İADE VE İPTAL ÜCRETLERİ
aşağıda belirtilen ücretleri ödemeleri gerekmektedir.
-Okuldan geri iade alabilmek için , kursun iptal edilmek
istenildiğine dair yazılı bir belge sunulmalıdır. Geri ödemeler
ancak ödemeyi yapan kisiye iade edilir.
-Öğrenci programa kayıt olduktan ve ödemesini yaptıktan
sonra , eğer EC programı iptal etmek isterse, tüm ödenmiş
miktarı aynen öğrenciye iade eder.
-Eğitimi için öğrenci vizesi veya geçici oturma vizesi almak
durumunda olan öğrenciler, vize kuralları gereği kurs
sürelerini kısaltamayabilirler.
-Kurs geri iadeleri orantılı şekilde haftalık olarak
hesaplanarak yapılmaktadır. Öğrenci kursun belli bir
bölümünü iptal ettirmek istediğinde eğer bir gün bile kursa
devam ettiği haftalar bir bütün olarak haftanın tamamında
eğitim görmüş sayılacaktır.
-EC merkezlerinde eğitim alacak tüm öğrenciler lokasyona
ozel ‘’eyalet kayıt’’ve ‘’iade anlasmasina’’ tabidir. Geri
ödeme politikalari, devlet anlasmaları iadesi farkli devlet
politikalarina göre işlenecektir. Her merkezde istek uzerine

Öğrenci eğer 4 haftadan sonra kursunu bitirmek isterse
ve bu zaman eğitim sürecinin tam yarisina denk geliyor
ise: eğitim bedeli EC fiyat listesindeki indirimsiz ücretler
üzerinden eşit olarak dağitilarak yapilmaktadir.
Öğrenci eğer eğitim sürecinin tam ortasina denk gelen
sürede kursu bitirmek isterse hiçbir şekilde geri iade
alamayacaktir.
GERİ İADE SÜRELERİ
Öğrenci kursunu okula başlamadan önce iptal ederse, geri
iade okula başlayacaği tarihten sonraki yada iptal ettiği
tarihten sonra hangi tarih daha erken ise o tarihten sonraki
45 gün içinde yapilacaktir.
Eğer öğrenci okula geldikten sonra iptal ederse, geri iade
öğrencinin okula en son gün geldiği tarihten sonraki 45 gün
içinde yapilacaktir.
Bütün geri ödemeler, ödemeyi yapan kişi yada kuruma iade
edilir.

sağlık problemi olan öğrencilerin okul tarafından izlenmesi
gerekebilir yada konaklama ayarlaması yaparken durumlar
gözönünde bulundurulur.

Eğer öğrencinin sağlık durumu tehlike arz edecek olursa,
yada eğer makul konaklamalara rağmen öğrencinin fiziksel
ve zihinsel durumu kursu tamamlamasına engel teşkil
Hükümet ve resmi kuruluş bursları ile eğitime baslayacak
öğrencilerin program başlamadan önce ücretleri ödenmemiş edecek durumda ise EC öğrencinin kursunu iptal etme
hakkına sahiptir . Söz konusu durumlarda para iadeleri
ise ödeme yapılana kadar öğrencilerden deposit alınır.
EC’nin kararına bağlıdır.
HAVA ALANI TRANSFERLERİ:
ZARAR VERME
Uçuş detayları şu bilgileri içermelidir: Havayolları, varış
saati, uçuş numarası, geldiği yer. Bu bilgiler EC nin havaalanı Öğrenciler herhangi bir şekilde okula yada konaklamaya
zarar verdikleri durumda, zararın tamamını ödemekle
transferi ayarlayabilmesi için kursun başlamasına en geç
yükümlüdür. Zarar deposit ücretleri belli başlı
7 gün kala okula bildirilmiş olması gerekmektedir. Uçuş
konaklamalarda uygulanır ve öğrenci konaklamaya giriş
detayları istenilen süre içinde EC’ye iletilmez ise öğrenci
yaptığında yada okulun ilk günü okula öder.
tarafından ödenmiş olan transfer bedeli geri iade edilmez.
BURSLAR

Ödenmiş olan transfer ücretine havaalanında ekstra 1 saat
bekleme süresi dahildir. Herhangi bir gecikmeden dolayı 1
saati aşan beklemelerde, öğrenciden okulun ilk günü extra
bir transfer bedeli daha alınır.
DERS PROGRAMI

-Dersler Pazartesi’den Cuma’ya sabah ve öğleden sonra iki
grup şeklinde ayrılır. Öğrenci okula gelmeden ders programı
garantilenmez. EC ders programlarını değiştirme hakkına
sahiptir.

SEYEHAT VE SAĞLIK SİGORTASI

EC size seyehat ve sağlık sigortası sunar. İngiltere ve Malta’
için seyehat ve sağlık sigortası birlikte sunulmaktadır.
Amerika, Kanada ve Cape Town : Sadece sağlık sigortası .
-Detaylar için lütfen EC’deki kontağınız ile görüşün yada EC
Partners dan control edebilirsiniz.

Öğrenciler hangi programı seçerlerse seçsinler, geçerli
bir sağlık, kaza ve seyehat sigortasına sahip olmalıdırlar.
KAYIT İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Amerika ve Kanada merkezlerinde eğitim alacak
Özel içerikli dersler, ücretsiz dil workshopları ve aktivitelerin öğrencilerin okula vardıklarında sağlık sigortasına sahip
EC kurs kaydini onayladiktan sonra merkez yada konaklama ders programları merkezlere ve müsaitliğe göre değiskenlik
olduklarını kanıtlamaları gerekir. Eğer öğrencinin sigortası
değiştirilmek istendiğinde yada ileri bir tarihe ertelendiğinde, göstermektetir.
yok ise EC’den okulun ilk günü satın alabilirler. Ögrenci
150CAD/50GBP/80EUR yönetim bedeli alır.
-Özel derslerin ders programı sınıf ve öğretmen müsaitlik
okulda kaldığı süre kadar sigorta yaptırmak zorundadır.
Bu ücretleri öğrenci hale hazırda okuldayken yapmak
durumuna göre yapılır.
Aksi halde sigorta yaptırana kadar kursa başlamasına
istediğinde de almaktadir ( Amerika icin geçerli değildir).
-Okuldaki öğrenci yoğunluğuna göre, eğer sınıf sayısı yetersiz izin verilmeyecektir ve kaçırdığı derslerin para iadesi
yapılmayacaktır.
ARA TATİLLER
kalır ise,
Eğitim arasında öğrenciler ara tatil alabilirler fakat bu tatiller
eğitim aldıkları lokasyon, kurs süresi ve aldıkları vizeye göre
değisiklik göstermektedir. Ayrıca EC ara tatil kurallarına da
bağlıdır. Bu linkten detayları görebilirsiniz.
http://partners.ecenglish.com/sessionbreakpolicy.pdf
2017 HAFTAİÇİNE DENK GELEN RESMİ TATİLLER:
EC dil okullarında resmi tatillerde genellikle dersler yapılmaz
Yapılmayan derslerin daha sonra telafisi yoktur. Sadece özel
ders alan öğrenciler için baska bir tarihte telafi edilecektir.
Yapılmayan dersler için para iadesi yapılmaz.

EC aynı sınıf standartlarında baska bir sınıf açabilir.
KONAKLAMA
-Eğer öğrenci aksam saat 20.00 ile sabah saat 08.00 saatleri
arasında konaklamaya varıyor ise, kendisine bir gecelik
konaklama ayarlamak durumundadır. Bazı konaklamalar geç
varış için extra bedel almaktadır. Öğrenci konaklaması belli
olduğunda bu bilgiyi konaklayacağı yerden öğrenebilir.
Mümkün olduğu hallerde özel diyetin gereği sağlanacaktır.
İstenildiği taktirde uygunluk durumu ve ekstra ödemeler
hakkında bilgi verilecektir.

Eğer resmi tatil hafta başı olan Pazartesi gününe denk geliyor -EC aile yanı konaklama ayarlaken öğrencinin kendisine en
ise, kurs başlancıç tarihi Salı olarak değişir.
uygun aileyi secmektedir.
2017 / 2018 NOEL TATİLLERİ
Aile yanı konaklaması talep eden öğrenciler, konaklamaya
Okullar resmi tatillerde kapalı olacaktir (fiyat listesinde tek
tek gorebilirsiniz). Tatilde yapılmayan dersler daha sonra
telefi edilmeyecek.
DERS AZALTMA:
Yeteri kadar öğrenci olmadığı taktirde, EC ders saatlerinde
azaltma yapabilir. Dersler şu şekilde azalabilir:

aksam 22.00 den önce giriş yapmalıdır. Aksam 22.00 den
sonra varacak öğrenciler kendilerine ilk gece için alternatif
konaklama ayarlaması yapmaları gerekmektedir. Sadece
Malta icin gecerli değildir.
GÖZETMEN

EC yetişkin kursuna kayıt yaptırmış olan öğrencilere
gözetmen atamamaktadır.
Genel ingilizce 20/ akademik ingilizce 20/yarı yoğun ingilizce
24: Eğer sınıfta 1-3 öğrenci var ise ders sayısı haftada 10 derse OKULDAN ATILMA
-12 hafta yada daha az programa kayit olmuş olanlar ilk
düşer. Eğer sınıfta 4-6 öğrenci var ise ders sayısı haftada 15
Asırı taşkınlık yapan yada devamsızlığı cok fazla olan
4 haftaya kadar olan eğitim bedeli, konaklama ve iadesi
derse düşer.
öğrencileri EC okuldan atma hakkına sahiptir. Hiçbir şekilde
olmayan ( 160$ kayıt ücreti, 85$ konaklama bulma bedeli, 75$
para iadesi yapılmaz. Bu sebeplerle ülkesine geri gönderilen
Küçük gruplar 20 / iş ingilizcesi küçük grup 20: Eğer sınıfta
kargo ücreti, ve 19$ öğrenci sigorta bedeli)
öğrencilerin gidiş masrafları kendilerine aittir. EC öğrencileri
1-3 öğrenci var ise ders sayısı haftada 15 derse düşer.
-12 hafta ve üzeri programa kayit olmuş olanlar, ilk 6 haftaya
minimum %80 devam zorunluluğunu yerine getirmelidir.
Yoğun ingilizce/sınav hazırlık 30/akademik sene 30 : Eğer
kadar olanki eğitim bedeli, konaklama ve geri iadesi olmayan
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ
sınıfta 1-3 öğrenci var ise ders sayısı haftada 15 derse düşer.
(160$ kayıt ücreti, 85$ konaklama bulma bedeli, 75$ kargo
Eğer sınıfta 4-6 öğrenci var ise ders sayısı haftada 20 derse
Öğrencilerin bilgisi dahilinde kaydedilen vidolar, cekilen
ucreti, ve 19$ öğrenci sigorta bedeli)
düşer.
fotoğraflar, veya benzeri tanıtım araçları, sözlü ve yazılı
Okula başladıktan sonra kursu iptal etme , kurs süresini
ibareler tekrar izne gerek duyulmaksızın EC,acenta, veya
Mini grup 30 / is ingilizcesi mini grup 30: Eğer sınıfta 1-3
kısaltma yada okula hiç ‘’gelmeme’’:
benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından sözlü, yazılı, veya
öğrenci var ise ders sayısı haftada 20 derse düşer.
EC olmayan baska bir F-1 okuluna ülkeye giriş yaptıktan
online mercilerde kullanabilecektir. Öğrencilerin belirtilen
-50+ kulübü:Eğer sınıfta 1-3 öğrenci var ise, kurs mini grup 20
sonra transfer olmak isteyen öğrenciler, okula bizzat giderek
aktivitelere dahil olmak istememesi durumunda, beyanda
ye dönüştürülür, sosya programda çok az değişiklik yapılır.
evraklarını sunmalıdır.
bulunup çekilmesi kendi sorumluluğundadır.
KAYBOLAN ÖĞRENCİ SERTİFİKALARI
4 hafta yada daha az sürede kayıt yapılmış olan kurs iptal
SAĞLIK BEYANNAMESİ
60USD/60CAD/30GBP/30EUR
edilemez. Ödenmiş olan kurs ücreti iade edilmez.
Öğrenciler okula kayıt yaptırdıkları sırada , EC’ye sağlık
ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE / FRANSIZCA SEVİYELERİ
5 hafta ve üzeri kursa kayıt yaptıranlar:
durumları ile ilgili olarak bilgi vermelidirler ( fiziksel,
ruhsal,alerji,özürlülük durumu vs gibi), Bu ve buna benzer
-Öğrenci kursu iptal edeceğini en geç Cuma gününden önce Eğer oğrenci belirli kurslar için İngilizcesi yada Fransızcası

Kampüste eğitim alacak öğrencilerin üniversitenin sağlık
sigortası yaptırması istenir.
YÜKÜMLÜLÜKLER

EC’nin, kendi grup şirketleri, yöneticileri, görevlileri,
çalışanları, bağlı kuruluşları, acente ve ortaklarının
yükümlülüğü; benzer sorumluluğun hukuk dışı tutulamadığı
durumlar hariç, kisiye veya kisiye ait mal ve eşyalara
gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. EC elinden
olmayan nedenlerden dolayi saglanmasi artik mümkün
olmayan servis ve hizmetlerden sorumlu degildir.
ZORLAYICI SEBEPLER
EC kontrolü dışında gerçekleşebilecek, doğal afet,
yangın, terör, hava koşulları, grev ve lokavt, tedarikçilerin
ve taşeronların hataları, su baskını, savaş tehdidi,
nükleer afet, savaş, bulaşici ve bulaşici olmayan
hastaliklar, resmi talimatlar , hükümet yasası ve
diğer bütün başka ve benzer kendi kontrolü dışında
gelişebilecek zorlayıcı sebepler yüzünden yükümlü
olduğu hizmetleri yerine getirememesinden dolayı
sorumlu tutulamaz ve bu hallerde oluşabilecek zararlari
karsilamakla yükümlü değildir. Benzer şekilde, aynı
zamanda öğrenciler tarafından veya öğrenci adına
yapılan masrafların tazmininden de sorumlu değildir.
KAMPUS İÇİ
Kampüs içinde eğitim alan öğrenciler, tatil zamanlarında
kampüs imkanlarından yararlanamazlar. Yine kampüs
icinde eğitim eğitim alacak tüm öğrenciler okula
geldikleri gün sağlık beyannamesi ve aşı bilgilerini
yanında getirmelidirler.
ACENTALAR
EC Kural ve Koşulları bütün öğrenciler ve öğrencileri
temsil eden acenteler için geçerlidir.
GEÇERLİ FİYATLAR
Okul ücretleri 1 Ocak 7tarihinden itibaren geçerlidir.
Fiyatlarda değişme olabilir, değişiklikler faturalara
yansıtılacaktır.
ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Yeni şart ve koşullar öğrencinin kaydı sırasında belirtilen
şart ve koşulların yerini almaktadır.

TERMS AND CONDITIONS

VİZELER

California Icin: Devam durumu 60% yada altinda olan
ogrencilerin iadeleri fiyat listesindeki indirimsiz fiyatlardan
hesaplanarak iadeleri yapilacaktir.

istenilen seviyede değil is ve okulun ilk günü yapılan seviye
tespit sınavında seçmiş olduğu program için seviyesi
yetersiz çıkar ise, EC tarafından seviyesine uygun bir sınıfa
yerleştirilecektir.

Ödemeler banka transferi yada kredi kartı ile
programın başlamasına en geç 14 gün kala
yapılmalıdır. Banka detayları faturanın üzerinde
mevcuttur. Ödemeler havale ücretlerinide
kapsamalıdır. Gruplar için kayıt ve koşullar farklıdır,
kayıt esnasında sorunuz.
VİZELER
EC’nin öğrenciler için vize dokümanlarını
hazırlayabilmesi için kredi kartı ile
285USD/285CAD/200GBP/200EUR depozitin
ödenmiş olması gerekmektedir.
İptaller yada değişiklikler 14 gün yada daha
öncesinden okula bildirilmelidir. Ancak bu şekilde
depozit iade edilebilir.
14 gün yada daha erken sürede bildirilmeyen iptaller
yada değişiklikler için deposit iadesi yapılmaz.
Vizelerden kaynaklı gecikmelerden dolayı
, EC öğrencilerin orijinal konaklamalarını
garantilememektadir.

dönüş için ek servis bedeli öder.Bu bedelleri fiyat
listesinde görebilirsiniz. Kayıt sıraasında okula
öğrencinin tek başına seyehat edeceği bilgisini
lütfen verin.
ÖĞÜN DURUMU
3 öğünün dahil olduğu konaklamalarda:Kahvaltı,
öğle yemeği ve akşam yemeği.
2 öğünün dahİl oldugu konaklamalarda:kahvaltı ve
akşam yemeği vardır. Öğrenci bu öğünler dışında bir
ögün isterse kendisi ödeyerek alabilir.
EN KÜÇÜK YAŞ
7 yaş – 2010 doğumlu olması gerekmektedir
8 yaş – 2009 doğumlu olması gerekmektedır
10 yaş- 2007 doğumlu olamsı gerekmektedir
13 yaş – 2004 doğumlu olması gerekmektedir
16 yaş – 2001 doğumlu olması gerekmektedir
ZORLAYICI SEBEPLER

EC kontrolü dışında gerçekleşebilecek, doğal
afet, yangın, terör, hava koşulları, grev ve lokayt,
EC her aşamada öğrencisini destek icin
tederikçilerin ve taşeronların hataları, su
çabalamaktadır. Vize memurunun karari yada ülkeye
baskını,savaş tehdidi, nükleer afet,savaş bulaşıcı
giriş iznini veren polisin kararindan veya vize uzatma
ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, resmi talimatlar,
işlemlerinden EC hiçbir şekilde sorumlu değildir.
hükümet yasası ve diğer bütün başka ve benzer
KAYIT İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
kendi kontrolü dışında gelişebilecek zorlayıcı
sebepler yüzünden yükümlü olduğu hizmetleri
EC programı onayladıktan sonra eğer öğrenciler
yerine getirememesinden dolayı sorumlu tutulamaz
eğitime başlamadan yada eğitim aldıkları süre
içinde program, konaklama,programı erteleme yada ve bu hallerde oluşabilecek zararları karşılamakla
yükümlü değildir. Benzer şekilde, aynı zamanda
lokasyon değiştirme gibi durumlarda bu ücretleri
öğrenciler tarafından veya öğrenci adına yapılan
okula ödemelidirler. 65CAD/50GBP/80EUR.
masrafların tazmininden de sorumlu değildir.
GERİ İADE VE İPTAL ÜCRETLERİ
Yukarida yazilanlari yok saymadan, EC kendi
Programı iptal etmek isteyen öğrencilerin geri
kontrolü dışında gelişebilecek zorlayıcı sebepler
iade alabilmeleri için okula yazılı bilgi gödermeleri
yüzünden durumdan etkilenen öğrencilere destek
gerekmektedir. Geri iadeler ancak ödemeyi yapan
olmak amaciyla elinden gelen en iyi hizmet ve
kişi yada kurumlara yapılır.
servisi vermeye calişacaktır, fakat konaklama
PROGRAMIN BAŞLAMASINA YAKIN İPTALLER
masrafları, transferler, ülkeye dönüs ve oluşabilecek
Programın başlamasına 14 gün kalaya kadar yapılan diğer masraflar öğrencinin sorumluluğundadir.
Bu durumlarda, öğrencilerin yerleştirileceği acil
iptallerde konaklama yada kurs hangisi önce iptal
konaklama merkezleri ve coğrafi lokasyonları
edilmek istenir ise, EC ödemenin tamamını iade
kontratta belirtilmis standartlardan farklı
eder.
gerçeklesebilir. Eğer, sorumlu olmadiği taktirde yine
Eğer programın başlamasına 14 gün yada daha az
de öğrencinin yukarida sayılan acil durumlardan
kala iptal edilmek istendiğinde konaklama yada kurs dolayi konaklamaya ilişkin masraflari EC tarafindan
hangisi önce iptal edilmek istenir ise,EC 1 haftalık
karşılanmışsa, öğrenci yapilan masraflarin tamamini
paket programın ücretini keserek iade eder.
geri ödemekle yükümlüdür.
VARDIKTAN SONRA BİREYSEL OLARAK İPTAL
REFAKATÇI
ETME YADA OKULA HİÇ ‘’ GELMEME’’
Malta yaz kampı dışındaki programlar:EC
Öğrencinin programı başladıktan sonra
calışanlarının tümü 24 saat acil telefon hattına
hiçbirşekilde EC para iadesi yapmaz.
sahiptir. Bu programlarda öğrenciler için 24 saat
refakatçı bulunmamaktadır.
Grup iptalleri
Grup iptalleri detayları için EC danışmanınız ile
iletişime geçiniz.

Malta Yaz kampı: Bu programa gelen öğrenciler için
24 saat refakatçı bulunmaktadır.

KAYBEDİLEN ÖĞRENCİ SERTİFİKALARINI
YENİDEN ALMAK İÇİN ÖĞRENCİLER
60USD/60CAD/30GBP/30EUR ödemeleri
gerekmektedir.

OKULDAN ATILMALAR

REFAKATSİZ KÜÇÜKLER
Refakatsiz küçük öğrenci eğer Amerika, Kanada,
İngiltere, ve Malta’ya seyehat ediyor ise varış ve

Program sırasında aşırı taşkınlık yapan öğrenciler,
madde, alkol, belirlenmiş alanların dışında sigara
içen, kötü niyetle okula, konaklamalara zarar
veren yada başka öğrencilerin güvenliğini tehdit
eden, kurallara uymayan, dışarı cıkılmasına izin
verilmedikçe dışarı çıkan öğrencileri EC okuldan

atma hakkına sahiptir. Para iadesi yapılmayacaktır.

için, EC program değişikliği yapma hakkına sahiptir.

MÜLKE ZARAR VERME

SOKAĞA CIKMA YASAĞİ SAATLERİ

Öğrenciler konakladıkları yere zarar vermeleri
durumunda, verdikleri zararı karşılamakla
yükümlüdürler. Depozit bedelleri konaklamaya
geldikleri ilk gün kendilerine bildirilecek ve öğrenci
deposit ödemesini yapmalıdır.

Belli saatlerden sonra EC öğrencilere dışarı çıkma
izni vermemektedir. Bu saatlerde dışarı çıkmamaya
dikkat edilmelidir.

SEYEHAT VE SAĞLIK SİGORTASI
Programa gelen öğrencilerin sağlık durumlarının
yerinde olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler
sağlık, kaza ve seyehat sigortasına sahip
olmalıdırlar. Klasik Kanada programında sağlık
sigortası dahildir.
HAFTA ORTASI VARIŞLAR VE AYRILIŞLAR
EC Malta: Talep edebilirler. EC hafta ortası varış
ve ayrılışları 1 hafta 7 gece olarak belirier. EC hafta
ortasında programa başlayan ve ayrılan öğrenciler
için, kaçırdıkları ders ve aktiviteler için hiçbirşekilde
telafi uygulamamaktadır.

ALTERNATİF SINIF VE KONAKLAMALAR
Okullarda ve konaklamalarda yoğunluk olduğu
durumlarda, aynı standartlardaki binalari EC
alternative olarak kullanabilir.
DERS PROGRAMI
EC zig zag ders programı uygulamaktadır. Bu şekilde
sabahtan ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı
gruba eğitim verebilir. Haftalık ders saati sayısı bu
zig zag ders programından etkilenmeyecektir.
KONAKLAMADA YATAK DÜZENLEMELERİ
Residence konaklamada 3. ve 4. yatak ,yataklı
kanepe seklinde olmaktadır. Bazı konaklamalarda
ise ranza kullanılmaktadır.

FERAGAT FORMLARI

EKSTRA SEÇENEKLER

18 yaş altı tüm öğrenciler programa kayıt
yaptırdıklarında aileleri tarafından imzalanmış
aktivite programlarına katılım ve gerekli olduğunda
sağlik müdehalesi yapılabileceğine dair rıza
formunun imzalanmış olması gerekmektedir.

Eğer öğrenci ekstra aktivite eçeneklerinden seçip
ödemesini yaptı ise fakat yeterli sayı toplanmaz ise
EC bu aktiviteleri iptel edebilir ve öğrenciye para
iadesı yapar.

SAĞLIK BEYANNAMESİ

EC öğrencilere cep harçlığı vermemektedir. Aileler
öğrencilerin kalacagı süre boyunca onlara yetecek
kadar cep harçlığı sağlamalıdır. Öğrencinin kaldığı
süre içinde cep harçlığına ihtiyacı olur ise , aileler
uluslararası ofise para transferi yapabilirler.

Eğer öğrencinin daha önceden sağlık problemi var
is eve EC’ye bu bilgi kayıt sırasında verilmemiş ise
ve öğrenci programa başladıktan sonra okulda ciddi
sağlık sorunu ile karşı karşıya kalır ise, EC öğrenciyi
evine para iadesi yapmadan gönderecektir.
Öğrencinin gidiş masrafları kendisine aittir.
YÜKÜMLÜLÜKLER
EC hiçbirşekilde öğrencilerin kayıp, çalıntı, ve zarar
görmesinden sorumlu değildir.
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ
EC promosyonel amaçlı fotoğraf ve video
görüntüleri çekebilir.Öğrencilerin belirtilen
aktivitelere dahil olmak istememesi
durumunda, beyanda bulunup çekilmesİ kendi
sorumluluğundadır.
HAVAALANI TRANSFERLERİ
EC’nin havaalanı transferi sağlayabilmesi
için uçuş detayları:varış ve dönüş saati,uçuş
numarası,havayolları adı, geldiği ve gideceği yer
bilgilerinı içermelidir.Bu bilgiler en az 7 gün önceden
EC’ye bildirilmelidir.
RESMİ TATİLLER
2017 resmi tatiller – haftaiçine denk gelenler:
LA: 04 Temmuz
Malta: 14 Nisan, 29 Haziran, 15 Agustos
Tatil günlerinde yapılmayan dersleri EC daha sonra
telafi etmeyecektir. Para iadesi yapilmayacaktir.
Resmi tatillerde Kanada’da okul tatil olmamaktadır.
BOŞ GEÇEN PROGRAMLAR
Hava şartlarının elverişsiz olması yada EC’nin elinde
olmayan nedenlerden dolayı yapılamayan aktiviteler

CEP HARÇLIĞI

ÖZEL İSTEKLER
EC öğrencilerin özel isteklerine ellerinden
geldiğince sunmaktadır fakat bazı durumlara
garantileyememektedir ( oda paylaşımı gibi)
ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Yeni şart ve koşullar öğrencinin kaydı sırasında
belirtilen şart ve koşulların yerini almaktadır.
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