
Kayıt Forumu

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Deutschkurs an:/ Bu belge ile gelecek almanca
kursuna müracat ediyorum:

Frau:/Bayan:____Herr:/Bay:___Staatsangehörigkeit:/Vatandaşlık:_________________
Pass-Nr.:/Pas. Num.:____________________Familienname:/Soyisim:_____________
Vorname:/İsim:_______________Geburtsdatum:/Doğum Tarihi:___________________
Geburtsort:/Doğum Yeri:________________Einreisedatum:/Ülkeye Giriş Tarihi:_______
Visum bis:/Vize Bitiş Tarihi:______________

Ön Bilgi:

Ja oder nein:/Evet ya da Hayır:(Schüler:/Öğrenci:_______Au-Pair:/Bakıcı:_______
Berufstaetig:/iş sahibi: ____________Bonn-Ausweis:/Bonn Kimliği:__________)
Heimatadresse:/Ülkenizdeki Ev Adresi:________________________Postcode:/Posta
Kodu:________
Tel/Fax im Heimatland:/Ülkenizdeki tel./fax:_________________________
Adresse in Deutschland:/Almanya’daki Ev
Adresi:_______________________________________
Bei:/Yanında:_____________________PLZ:/Posta
Kodu:________________Ort:/Yer:______________
Tel.:____________________________Handy:/Mobil:_____________________
E-Mail:_________________________Fax:______________________________
Empfohlen durch:/Tafsiye Üzeri:_______________Ansprechpartner(in):/Steinke Institut’de
İrtibata Geçtiğim Kişi Sayesinde:____________

Jede Stufe dauert zehn Wochen, und der DSH-Vorbereitungskurs dauert zwei bis drei
Monate:/Bütün sınıflar on hafta sürmekte olup DSH hazırlık kursu iki yada üç hafta sürmektedir.

Grundstufe1:/Başlangıç bölümü 1:______ G2:/B2:_______G3:/B3:______
Mittelstufe1:/Ortanca bölüm1:_______M2:/O2:______M3:/O3:_____ Oberstufe:/Yüksek
bölüm:______ DSH:_______
Grundstufe(1 bis 3):/Başlangıç bölümü (1’den 3’e kadar):___________
Mittelstufe(1 bis 3):/Ortanca bölüm(1’den 3’e kadar):_________Sonstige:/Diğerleri:__________
Kursbeginn:/Kurs Başlangıcı:________________Kursende:/Kurs Bitimi:_________________
Kursdauer:/Kurs Süresi:______________________
Kursgebühr/4 Wochen:/4 Haftalık Kurs Fiyatı:
Intensivkurs(j/n):/Özel Kurs(e/h):____ Sonstige Kurs(j/n):/Diğer Kurslar(e/h):________

Hiermit bestaetige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen  (Seite 2) verstanden habe und damit
einverstanden bin./ Bu belge ile birlikte ben bu sayfadaki ve 2.sayfadaki bütün maddeleri kabul
ediyor ve kayıdımın yapılmasını rica ediyorum.

_________________       __________________________
______________________________



Ort/Datum/Yer,Tarih       Unterschrift/Öğrenciye ait imza      Unterscrift           /   Steinke
Institut’e
                                            (Student)                                        (Steinke Institut)            ait imza

Verlaengert bis:/Kurs uzatılması:______________Stufe:/Seviye:________
Unterschrift(Student)/Öğrenciye  ait imza:_________________________
Verlaengert bis:/Kurs uzatılması:______________Stufe:/Seviye:________
Unterschrift(Student)/Öğrenciye  ait imza:_________________________

Katılım Koşulları

1.Rezervasyon
Kursumuzda yer ayırtanlar sadece başlangıçta ödeyecekleri para haricinde 20 Euro
kayıt parası ödemek zorundadır.Her sınıfımız yaklaşık olarak 8 ile 10 hafta
sürmektedir.

2.Yoklamalarda Bulunma
Öğrenciler derslere katılmadıkları takdirde, katılmakdıkların derslerin parasını
kesinlikle geri alamazlar.

3.Kurstan Ayrılma ve Geri Ödemeler
Öğrencilerimiz kursa devam ederken yada gelecek kursa katılım için paralarını
ödeyenler, kurstan ayrılmak isterlerse ödedikleri ücretin tamamını almaları
imkansızdır. Geri ödemelerde  kursiyerlerimizin önceden ödemiş olduğu para ne
olursa olsun kesinlikle 100 Euro gibi bir kesintiye uğrayacaktır.

4.Ders Aksamaları
Steinke Institut’deki öğrenciler bize kanıtlama şartı ile, hastalıkları varsa ya da
yurtdışına tatile gidiliyorsa , o zaman aralığında fiyat ödemezler. Eğer ki olurda
öğretmenlerimizden biri rahatsızlandı, rahatsız olduğu günün telafisi en kısa sürede
yapılacaktır.

5.Sınıf Koşulları
Sınıf guruplarımız 6 ile 12 kişi arasında değişmektedir. Kursumuzda bir sınıfın
açılması için en az  6 kişi olma koşulu vardır. Eğer istediğimiz öğrenci sayısına
ulaşamazsak ders saatleri şöyle değişmektedir.
3 kişilik öğrenci guruplarında: Günlük 4 saat yerine 2 saat ders
4-5 kişilik öğrenci guruplarında: Günlük 4 saat yerine 3 saat ders
Bir ders saati 45 dakikadan oluşmaktadır.

6.Tatil Günleri
Tatil günlerimiz, resmi tatil günleri, noel ve yıl başı tatilinden oluşmaktadır.



7.Mahkeme
Sorumlu olduğumuz yetkili mahkeme Bonn’da bulunmaktadır.


