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Thun şehri gönüllü okul sporu hakkında genel bilgiler
Amaç

Gönüllü okul sporu zorunlu beden eğitimi ile kulüp sporları arasında bir köprü vazifesi görür. Amaç
gönüllü okul sporu aracılığıyla çocuklarda kulüplerde düzenlenen sporlar için ilgi uyandırmaktır. Bu
kurslar yeni başlayanlar için uyarlanmış olup, belli spor dallarını öğretmeyi hedefler.

Katılım

Gönüllü okul spor kurslarına anaokulu ve okul çocukları katılabilir. Kurslara yazılırken bu kursun hangi
yılın çocuklarına önerildiği belirtilmektedir. Bir dönem boyunca birden fazla kursa katılınabilir. Küçük
çocuklar için semester başına yalnızca bir kursun ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Kurs dönemleri

Kurslar yaz döneminde (ilkbahar tatilinden sonbahar tatillerine kadar, yaz tatili hariç) ve kış döneminde
(sonbahar tatilinden ilkbahar tatiline kadar, noel ve spor haftası hariç) sunulmaktadır. Kurslar haftada
bir sefer, pazartesiden cuma gününe kadar saat 16:30-19:30 arasında ve genellikle zorunlu okul
saatleri sonrasında yapılır. Buna ek olarak, okul tatilleri sırasında gündüz saatlerinde de kurslar
yapılmaktadır.

Yönetim

çeşitli spor dallarında ve kurslarda egitimli okul ögretmenleri ve yöneticileri görev almaktadır.

Kurs yeri

Kurs yerleri başvuru belgelerinde belirtilmiştir.

Kurs ücreti

Bütün dönem kursları çocuk başına yaklaşık 50 Franktır. Ücret nakit olarak kursun ilk gününde kurs
yönetimine ödenir. Tatil kursları genellikle çocuk başına 10 ile 40 Frank arasında değişir.
Bazı kurslarda, ek olarak ekipman kiralama ücreti olabilir. Başvuru belgelerinde bu maliyetlerin ne
olduğu belirtilmektedir.
Ebeveynleri Mavi Kart sahibi olan ve Thunda yaşayan çocuklar için, kurslara katılım ücretsizdir.
Ebeveylerin sadece ekipman ve malzeme parasini ödemesi gerekmektedir.
Thun şehri dışında ikamet eden çocuklar için tüm kurslarin ücreti iki kattır.

Başvuru

Başvuru için kayıt formları Thundaki tüm okullarda sınıf veya anaokulu öğretmenleri tarafından
verilecektir. Doldurulan başvuru belgelerinin sınıf veya anaokulu öğretmenlerine verilen süre
içerisinde teslim edilmesi gerekir. Kurslara katılmak için ebeveynlerin yazılı izni (imza) şarttır.
Çocukları Thunda okul gitmeyen ebeveynler gerekli başvuru belgelerini internette
www.thun.ch/schulsport adresinden indirebilirler. Bu ebeveynlerin belgelerini posta ya da e-mail
yoluyla Amt für Bildung und Sport, Fachstelle Sport adresine göndermesi gerekir.

Sorumluluk

Thun şehri gönüllü okul sporu sırasında oluşan kazalar için sorumlu değildir. Kaza sigortası
katılımcıların sorumluluğundadır.

Önemli

Tüm kurslarda sınırlı sayıda, katılma hakkı olmaksızın, yer vardir. Bu yüzden çocuklarınızı aynı kursa
bir seferden fazla kayıt etmemenizi öneririz.
Çocuklar kurslara bireysel olarak tek tek çağırılmayacaktır ve de kurslara katılım için onay belgesi
gönderilmeyecektir. Spor dairesi size herhangi bir yazı göndermezse, kayıt başarılı olmuş demektir.
Hangi kursa kimlerin katılacağını gösteren listeler kurslar başlamadan yaklaşık bir hafta önce sınıf
veya anaokulu öğretmenlerine gidilerek görülebilir. Bu listeler kayıt onayı yerine geçer.

Danışma

Tüm Kurs bilgileri, ve de elektronik başvuru belegeleri başvuru döneminde www.thun.ch/schulsport
adresinden erişime açıktir.
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