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PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü)
Aşağıda bilgileri yer alan sınıflarımızın Pendik Belediyesi Bilim Merkezi ziyareti yapmasını
talep ediyorum.

Okul Müdürü / Vekili
Okul Adı

: .......................................................................................................................

Adresi

: .......................................................................................................................

Okul Türü

:

MEB

Özel

Ziyaret Edilmek İstenilen Bilim Merkezi:
Sülüntepe Bilim Merkezi - Sülüntepe Mahallesi (Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi)
Esenler Bilim Merkezi - Esenler Mahallesi (Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi)
Okul Adına Talep Eden Öğretmen;
Adı- Soyadı
İletişim
E-Posta Adresi

:........................................................................................................................
:........................................................................................................................
:........................................................................................................................

Ziyaret Edecek Sınıflar
Sıra
No

Sınıfı/
Şubesı

Sınıf Mevcudu

Öğretmen

İletişim

Okula
Giriş Saati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

** Şube sayısı ek liste ile artırılabilir.
Detaylı bilgi için;

İletişim : 444 81 80 / 7437 e-posta: bilimmerkezi@pendik.bel.tr

Okudan Çıkış
Saati

Uyulması Gereken Kurallar





Eğitim materyallerine rehber öğretmenin izni ve bilgisi dışında dokunmamak.
Grup gezilerinde gruptan ayrılmamak.
Ziyaretçilerin dikkatini dağıtacak şekilde yüksek sesle konuşmamak.
Bilim Merkezi içerisinde herhangi bir şey yememek ve içmemek.

Genel Hususlar
 Ziyaretle ilgili planlama Bilim Merkezi idare heyetince yapılır, Bilim Merkezi rehber
öğretmenlerince uygulanır.
 Bilim Merkezi ziyaret programı:
- Anasınıfı grupları; 35 dk Bilim Gezisi, 10 dk Deney Atölyesi.
- İlkokul/Ortaokul grupları; 45 dk Bilim Gezisi, 15 dk Deney Atölyesi.
- Lise grupları; 45 dk Bilim Gezisi, 15 dk Deney Atölyesi.
 Ziyaret işlemleri için bilgiler eksiksiz ve doğru olarak yetkili tarafından doldurulmalıdır.
 Bilim Merkezine ulaşım esnasında oluşabilecek olumsuzluklarda Bilim Merkezi sorumluluk
kabul etmez.
 Bilim Merkezi içinde her türlü güvenlik önlemi Bilim Merkezine aittir.
 Ziyaretçi gruplar kendilerine tahsis edilen seansın saatine riayet etmelidir. Ziyaret saatleri,
yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak +15 dk, -15 dk opsiyonludur.
Belirtilen sürenin aşılması durumunda seans iptal edilir. İptal ile ilgili yaşanabilecek
olumsuzluklar Bilim Merkezi sorumluluğunda değildir.
 Randevu talebine ilişkin değişiklikler ziyaret tarihinden en az 7 gün önce idareye
bildirilmelidir. Aksi durum söz konusu olduğunda ziyarete gelmeyen grup yeni randevu
oluşturamaz.
 Ziyaretçi grupların karantina durumlarının oluşması durumlarında en kısa zamanda idareye
mail veya telefon yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
 Bilim Merkezi, oluşturulan randevuları erteleme, iptal etme hakkına sahiptir.
 Bilim Merkezi idari heyetince ziyaret programında yapılan değişiklikler ve randevu iptalleri,
ilgili kurum, kuruluş veya gruplara 3 gün önceden bildirilir.
 Bilim Merkezi ziyareti esnasında idare tarafından fotoğraf ve video çekimi yapılmaktadır.
İdarenin, resmi sosyal medya hesaplarında, basılı görsel yayın araçlarında Bilim Merkezinde
çekilen fotoğraf ve video yayımlanmaktadır.
 Bilim Merkezi ziyaretine katılan gruplardan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında Açık Rıza Beyanlarının alınması, katılımcı kurum veya kuruluş tarafından
yapılacaktır.
 Açık rıza beyanı olmayan öğrencilerin, fotoğraf veya video çekimlerinde yer almamalarının
sağlanması grubun başında görevli olan öğretmen/grup lideri tarafından sağlanacaktır.
 Bilim merkezi ziyaretleri tamamen ücretsiz olup, kurum ve kuruluş bu ziyaretle ilgili
öğrencilerden ücret talep edemez. Böyle bir durumun tespitinde randevu iptal edilir ve yıl
içerisinde tekrar randevu verilmez.
Not: Başvuru için form eksiksiz doldurulup bilimmerkezi@pendik.bel.tr adresine eposta gönderilerek başvuru tamamlanır.

Detaylı bilgi için;

İletişim : 444 81 80 / 7437 e-posta: bilimmerkezi@pendik.bel.tr

