
11-12-13 Haziran 2021 Karapınar Geniş Açı Astrofotoğraf Kursu Hüküm ve Koşulları 
 
 

1. Karapınar Geniş Açı Astrofotoğraf Kursu’na son kayıt tarihi 5 Haziran'dır. 

 
2. Katılımcıların ücretin tamamını 5 Haziran tarihine kadar aşağıda belirtilen hesap numarasına 

yatırmaları gerekmektedir. 

 

3. Kurs, yapılacağı tarihlerde geçerli olacak COVID-19 önlemleri ve / veya yönetmelik / kararname / 

mevzuatlar göz önünde bulundurularak ve bu maddelere uyularak gerçekleştirilecektir. 
 

4. Kurs tarihleri 11-12-13 Haziran 2021'dir. Bu tarihlerde hava şartlarının kurs için uygun olmaması 

durumunda kurs belirlenecek bir sonraki tarihe ertelenecektir. Bu durumda dileyenler kurs bedelini iade 

alarak kursa katılmaktan vazgeçebileceklerdir. Stellar Xperiences hava koşullarını izlemek ve  kursa kayıt 

yaptıran kişilere bu konuda bilgi vermekle yükümlüdür. 

 

5. Kursun açılması için minimum katılımcı sayısı 8, maksimum katılımcı sayısı 12’dir. Belirlenen kayıt  tarihleri 

içerisinde minimum katılımcı sayısına ulaşılamaz ise, kurs açılmaz ve tüm katılımcıların yaptıkları tüm 

ödemeler iade edilir. 

 

6. Kurs bünyesine dahil olan tüm içeriklerin hakları Stellar Xperiences’a aittir. Tüm kullanım hakları saklıdır. 

 

7. Kurs sırasında dağıtılan tüm eğitim materyalleri katılımcıların kişisel kullanımları içindir. Bu içerikler 

kesinlikle paylaşılamaz, ticari hiçbir amaçla kullanılamaz. 

 

8. Kursa katılacak her bireyin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 

 
9. Kurs sırasında katılımcıların başına gelebilecek herhangi bir kaza, yaralanma gibi durumlarda tüm 

sorumluluk katılımcının kendisine aittir. 

 

10. Katılımcılar otele ve çekim alanlarına olan ulaşımlarından kendileri sorumludur. 

 
11. Konaklama tesisi “Özkoçlar Butik Hotel” olup Stellar Xperiences bünyesinde bir kuruluş değildir. 

 

12. Koşullar değiştiği takdirde Stellar Xperiences konaklama yerini değiştirme hakkına sahiptir. 

 

13. Yapılacak olan tüm etkinlik içerikleri ve programı Stellar Xperiences Ekibi tarafından düzenlenmiş  olup, 

gerektiği takdirde değişiklik gösterebilir. 



14. Stellar Xperiences Ekibi tarafından etkinlikte kullanılan her türlü cihaz, ekipman ve eşya organizasyon 

bünyesine aittir. Katılımcılardan bu ekipmanlara yönelik gelebilecek her türlü zarar, zararı veren katılımcı 

ve/veya katılımcılardan tahsil edilir. 

 

15. Katılımcıların kursa getirecekleri her türlü cihaz, ekipman ve eşya kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu 

ekipmanların başına gelebilecek herhangi bir zarardan Stellar Xperiences sorumlu tutulamaz. 
 

16. Kursa katılım yapacak olan herkes, kesin kayıt formunu doldurmalıdır. Katılımcılar, isterlerse 

konaklama ve yemek ücretlerini ödemek koşulu ile yanlarında kurstan bağımsız kişi/kişiler 

getirebilirler, ancak bu kişi/kişiler yalnızca konaklama ve yemek imkanlarından faydalanabilir, kursun 

ve organizasyonun hiçbir aktivitesine dahil olamaz. 

 

17. Katılımcının yanında konaklamaya gelecek olan kişi/kişiler eğer 18 yaşının altında ise, bu kişi/ kişilerin 

başlarında birer refakatçi bulunması gerekmektedir. 
 

18. Etkinlik boyunca sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. 

 

19. Katılımcılar COVID-19 önlemlerini (maske, dezenfektan vb. kullanımı) kendileri almakla 

yükümlüdür. 

 

20. Kurs esnasında oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre ayarlanacaktır. Katılımcıların sosyal mesafe 

ve hijyen kurallarına uymaları kendi yükümlülükleri olup, uymamaları halinde yaşanacak 

olumsuzluklardan Stellar Xperiences sorumlu değildir. 

21. Xperiences tarafından alınan video ve fotoğraf görüntülerimin Stellar Xperiences tarafından 

kullanılmasına; 

 

O İzin veriyorum 

O İzin vermiyorum 

 

Yukarıdaki “Hüküm ve Koşulları” okudum ve kabul ediyorum. 

 İsim Soyisim : 
Tarih : 

İmza : 


