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KISA DÖNEM AGH KATILIM SÖZLEŞMESİ 
 

GENÇTUR- Gençlik Turizmi Derneği, bu projenin ortağı olup, yalnızca Türk katılımcıları seçmek, 
bilgilendirmek, seyahat desteği sağlamak ve vize istenen katılımcılar için davetiye getirtmekle yükümlüdür. 
Katılımcılar proje öncesinde, sırasında ve sonrasında ev sahibi kuruluştan kaynaklanan nedenlerle 
yaşanabilecek aksaklıklardan GENÇTUR’u sorumlu tutmayacaklarını peşinen kabul ederler. 
 
Gönüllü adayları yolculuk için gerekli olan gidiş – dönüş uçak biletlerinin GENÇTUR tarafından sağlanmasını 
ve bilet alış tarihinden önce bilet bedelini GENÇTUR’a ödemeyi peşinen kabul ederler. Biletlerin alındığı 
tarihte, bilet fiyatının geri ödenecek tutardan fazla olması durumunda aradaki fark gönüllü adayı tarafından 
karşılanır. 
 
Başvuranlar arasından seçilecek katılımcılar, aranan koşullara en uygun olanlar ve bu koşulları taşıdığını 
gerektiğinde kanıtlayabilecek, belgeleyebilecek olanlardır. Ancak aynı koşullara sahip başvuru sahipleri 
arasında seçim yapılırken son karar hakkı GENÇTUR’undur.  GENÇTUR olarak dernek üyelerine ve 
bağışçılarına, GENÇTUR’un düzenlediği eğitim ve gönüllü etkinliklerine katılanlara, katıldığı projelerin 
sonrasında öğrendikleri ile dernek çalışmalarına katkıda bulunan eski katılımcılar ile olanakları kısıtlı 
gençlere öncelik vermekteyiz. 
 
Projelerin gereği olarak, bir ön eğitim ya da çalışma istenmesi durumunda seçilen tüm katılımcılar bu 
eğitime katılmak ya da istenen çalışmayı yapmak zorundadırlar. Eğitime katılmayanlar ya da istenen 
çalışmayı yapmayanların başvuruları GENÇTUR tarafından iptal edilecek ve yerine yedeklerden bir katılımcı 
yollanacaktır. Böyle bir durumda, ya da katılımcının kendisinden kaynaklanan herhangi bir nedenle projeye 
gidememesi durumunda katılımcının ödemiş olduğu bilet giderleri geri ödenmez. 
 
Katılım payı / bağış : GENÇTUR- Gençlik Turizmi Derneği, projenin hazırlık çalışmaları sırasında yapılan 
harcamaları ya da katılımcıların yol giderlerinin dernek banka hesabı üzerinden katılımcılara geri ödenmesi 
sırasında oluşacak banka havale komisyonlarını karşılamak amacıyla katılımcılardan kişi başı 50 TL. katılım 
payını makbuz karşılığı bağış olarak almaktadır. Katılımcılarımızın bunu anlayışla karşılayacağını umuyoruz. 
Katılımcının gitmekten cayması ya da vize alamaması nedeniyle projeye katılamaması durumunda yapılan 
bağış geri ödenmez. 
 
Yol ve vize giderlerinin geri ödenmesi için katılımcıların bilet faturası, uçağa biniş kartı, vize makbuzu 
gibi kanıt belgelerini belirtilen sürede projenin ev sahibi kuruluşuna iletmeleri gerekmektedir. Ev 
sahibi kuruluşun istediği belgelerin zamanında ve eksiksiz iletilmemesi gibi katılımcıdan kaynaklanan 
aksaklıklar nedeniyle yol giderlerinin geri ödenmemesinin sorumluğu tümüyle katılımcıya aittir.  Böyle 
bir durumda GENÇTUR sorumlu tutulamaz.  
Bu proje için yol giderlerinin geri ödenebileceği en erken tarih :1 Nisan 2018’dir. 
 
Yukarıda yazılı ön koşulları kabul ediyorum. 
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