
 
 

1. Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wellness Gelişim 
Semineri 31Ağustos-01 Eylül 2019 tarihleri arasında Kayseri’de yapılacaktır. 

2. Başvurular E-devlet üzerinden Dinamik Spor Bilgi Sisteminden yapılacaktır. 

3. Wellnes Gelişim seminerlerine 1. Kademe Wellness Yardımcı Antrenör Belgesi ve 2. Kademe 
Wellnes/ Antrenör Belgesine sahip antrenörler katılabilir. Henüz antrenörlük belgesi 
düzenlenmemiş̧ olan kursiyerler seminerlere katılamazlar. 

4. Gelişim Semineri iki gün devam edecek olup, Uygulamalı ve Kuramsal Yaklaşım olarak 
planlanan programların her ikisine veya tercih edilen bir tanesine katılım sağlanabilir. Her 
program tek seminer olarak değerlendirilir. (Her program katılmak için, ayrı ayrı başvuru ve katılım 
ücreti yatırılması gerekmektedir.) 

5. Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olan kişiler salon açabildiğinden, 
bu kişilerin belge düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl sonra 2. Kademe Antrenörlük kursuna 
katılımları için en az 2 gelişim seminerine katılmış ̧olmaları gerekmektedir. 1. Kademe Yardımcı 
Antrenörlük belgesi ile salon açmak, 31 Ekim 2019 tarihine kadar olup, bu tarihten itibaren 2. 
Kademe Wellnes Antrenör Belgesine sahip olan kişiler salon açabileceğinden, seminerlere 
katılım büyük önem taşımaktadır. 

6. Seminere katılmak için katılımcıların gerekli evrakları hazırlayıp, ücretlerini en geç̧ 27 Ağustos 
2019 tarihi saat 17:00’a kadar e-devlet başvurusu tamamlanmış ̧ ve başvuru formu ile 
evraklarını hisbasvuru@gmail.com  e-posta adresine 27 Ağustos 2019 tarihi saat 17:00’a kadar 
göndermeleri ve 0 312 311 62 17’nolu telefondan teyit etmeleri gerekmektedir. (Konu içeriğine 
Wellness Gelişim Semineri evrakları yazılmalıdır) 
7. Eksik evrak veya e-postada yaşanan problemlerden Federasyonumuz sorumlu değildir. Son 
başvuru tarihinden (27 Ağustos 2019) sonraki gelişim semineri ücret iadesi talepleri hiçbir şekilde 
değerlendirilmeye alınmayacak olup, ücret iadesi yapılmayacaktır. 

8. Seminere Kayseri dışından katılacak olan katılımcıların yol ve konaklama masrafları 
kendilerine aittir. 

9. Eğitimlere katılan antrenörlere Gelişim Seminerleri sonunda Katılım Belgesi verilecektir. 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
o Başvuru formu (mutlaka imzalı olmalıdır) 

o Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

o Antrenörlük Belgesinin fotokopisi 

o Adli Sicil Kaydı 

o Seminer ücreti ödendiğine dair banka dekontunun aslı. Her iki seminere 
(kuramsal/uygulamalı yaklaşım) katılacak olanlar iki seminer ücreti attıracaklardır. 

o SEMİNER ÜCRETİ Her bir seminer 250 TL 
 
 
Wellness Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşım Gelişim seminerinin programı ve düzenleneceği 
adres ilerleyen tarihlerde Federasyonumuz web sayfasından yayımlanacaktır.  
 
Wellness Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşım Gelişim semineri programına katılacak olan tüm 
antrenörler spor kıyafet ile katılmak zorundadır. 
 

   
   


