ENKA SPOR KULÜBÜ
2021 YAZ SPOR OKULLARI
ENKA Spor Kulübü 1983 yılından beri Türk gençlerinin fikren ve bedenen üstün özelliklerle donatılması için çalışmalarını aralıksız
sürdürerek Türk sporuna hizmet etmektedir.
İstinye’de 110 dönümlük yemyeşil alanda yer alan Sadi Gülçelik Spor Sitemizde “Gelecek Gençlerindir” sloganı ile yola çıkan
Kulübümüz; binlerce çocuğun fikren ve bedenen üstün özelliklerle donatılması için, kulüp takımları ve spor okullarında kaliteli bir
eğitim sistemi uygulamaktadır.
ENKA Spor Kulübü kış spor okulları tenis, yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol ve cimnastik branşlarında çocuklarımıza
gerçek spor eğitimini vermektedir. Bu eğitim sayesinde Kulübümüzün şampiyon, rekortmen ve milli olan sporcuları; yaz ve kış spor
okullarından seçilerek, alt yapı gruplarımızdan yetişmişlerdir.
36 yıllık spor okulu tecrübesine ve bilgi birikimi ile branşlarında kariyer sahibi akademisyen antrenörlerlerimizin görev aldığı spor
okullarımıza katılan çocuklarımızın, ENKA Spor Kulübünün genel amaçlarına bağlı kalarak;
•
•
•
•
•
•

Spor eğitim ve ahlaklarını geliştirmek,
Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak,
Düzenli ve modern antrenman yöntemleri ile sportif etkinliklere katılmalarını sağlayarak “fiziksel, ruhsal ve düşünsel “
gelişimlerine katkıda bulunmak,
“Arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti” yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı dinamik genç
insanlar kazandırmak,
Sportif anlamda “ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak” kendi alanlarında geleceğin şampiyon ve rekortmenleri arasına
katılmalarını sağlamak,
Spor okullarımızdan alt yapıya seçilen çocukların ilerleyen dönemlerde büyük takımlarımızı oluşturmalarını sağlamak,
temel amaçlarımızdır.

ENKA Spor Kulübü kış okulları yaz tatili boyunca serbest zamanlarını çeşitli sportif etkinlikler ile geçiren çocuklarımızı kış aylarında da
hafta sonu günlerinde bu etkinliklerini sürdürmelerini sağlamaktadır.

YAZ SPOR OKULU DÖNEMLERİ
1. DÖNEM
2. DÖNEM

05 TEMMUZ 2021 – 06 AĞUSTOS 2021
09 AĞUSTOS 2021– 03 EYLÜL 2021

YARIM GÜN ETKİNLİKLERİ
*2017 Doğumlu öğrencilerimizden ilk 6 ayda doğanlar Cimnastik branşımıza kayıt yaptırabilirler.
SABAH PROGRAMLARI
CİMNASTİK

TENİS

YÜZME

BASKETBOL

VOLEYBOL

FUTBOL

MASA TENİSİ

YAŞ

4-9 Yaş

6-14 Yaş

6-14 Yaş

7-14 Yaş

7-14 Yaş

8-12 Yaş

9-14 Yaş

SAAT

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

YER

CİMNASTİK SALONU

TENİS KORTLARI

HAVUZLAR

SPOR SALONU

SPOR SALONU

ÇİM SAHA

ENKA OKULU

ÖĞLEDEN SONRA PROGRAMLARI
CİMNASTİK

YÜZME

BASKETBOL

VOLEYBOL

FUTBOL

MASA TENİSİ

YAŞ

4-9 Yaş

6-14 Yaş

7-14 Yaş

7-14 Yaş

8-12 Yaş

9-14 Yaş

SAAT

14:00 – 17:00

14:00 – 17:00

14:00 – 17:00

14:00 – 17:00

14:00 – 17:00

14:00 – 17:00

YER

CİMNASTİK SALONU

HAVUZLAR

SPOR SALONU

SPOR SALONU

ÇİM SAHA

ENKA OKULU

ÇİFT BRANŞLAR (2015 – 2007 DOĞUMLULAR)
Öğrencilerimiz; branşların yaş kontenjanları doğrultusunda seçecekleri iki ayrı branşta tam gün spor etkinliklerine katılabilirler.
2016 ve daha küçük doğumlu öğrenciler sadece çift branş alamazlar.
1.ETKİNLİK
09:00 – 12:00
MASA TENİSİ
FUTBOL
CİMNASTİK
BASKETBOL
VOLEYBOL
YÜZME
TENİS

ÖĞLE ARASI
12:00 – 14:00

YEMEK – DİNLENME
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2.ETKİNLİK
14:00 – 17:00
MASA TENİSİ
FUTBOL
CİMNASTİK
BASKETBOL
VOLEYBOL
YÜZME

Açıklamalar
1. Yüzme, Tenis, Basketbol, Voleybol, Cimnastik, Futbol ve Masa Tenisi branşlarımızın etkinlikleri 4 haftadan oluşan
2 dönem halinde uygulanmaktadır.
2. Etkinlik ders sürelerimiz 50 dakika olup, grup değişimleri için seans aralarında en az 10 dakikalık süre
bulunacaktır.
3. ENKA Spor Kulübü gerekli hallerde, TC Resmi Makamlarınca alınacak veya değiştirilecek önlemlere istinaden spor
okulu organizasyonunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Spor okullarının belirtilen dönemlerde faaliyet
gösterememesi halinde ücret iadesi yapılmayacak olup, bir sonraki faaliyet dönemine devir işlemi yapılacaktır.
4. Spor yapılmasına engel teşkil edebilecek ve doktor raporu ile tespit edilen haller dışında ücret iadesi
yapılmayacaktır.
5. Detaylı bilgi için haftanın 7 günü kulübümüzü arayabilir veya web sayfamızdan (www.enkaspor.com) bilgi
alabilirsiniz.

6. Kayıtlarımız online olarak (https://enka.gympro.online/Account/Login ) adresinden
yapılmaktadır.
7. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çalışma yapılmayacaktır.
19-23 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı nedeniyle çalışma yapılmayacaktır.
8. Çocuklarınız için uygun raket ölçülerimizi de unutmayalım.
6 Yaş veya 120 cm boy’a kadar 21 inç; 8 yaş veya 128 cm boy’a kadar 23 inç
10 Yaş veya 136 cm boy’a kadar 25 inç; 12 yaş veya 146 cm boy’a kadar 26 inç
9. İndirimler;
Asli Üye indirimi
%15
Kardeş indirimi
%10
(Sadece bir kardeşe fiyatı düşük olan programın ücretinden uygulanır)
İlk kayıtta aynı anda yapılan diğer dönem kaydı
%10

Koronavirüs Önlemleri Hakkında
Zorlu bir süreci kısmen geride bırakmanın ve öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu
mutluluğumuzun devamı için bir süreliğine eski alışkanlıklarımızdan uzaklaşmamız gerektiğini biliyoruz ve bu süreçte
sizlerin de desteğine ihtiyaç duyuyoruz.
Kulübe Giriş / Çıkış Esnasında
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Öğrencilerimiz TC Resmi makamlarının yayınladığı genelgelerde yer alan yönlendirmeler çerçevesinde
tesise gelebilir.
Öğrencilerimiz HES kodlarını kurumumuzla paylaşmalıdır.
Öğrencilerimiz etkinlikler dışında tesiste bulundukları süre boyunca (tesise giriş ve çıkışlar dahil) tıbbi
maske kullanmalıdır.
Öğrenci ve velimiz veya hane halkından biri Covid-19 semptomları göstermiyor (iyileşme sonrası
karantina dönemi dahil) ya da bu semptomları gösteren biriyle temas etmiyor olmalıdır. Çalışmaların
başlamasının ardından semptom görülmesi halinde sağlık kurumlarının yanı sıra mutlaka kulübün
sorumlu eğitmeni de bilgilendirilmelidir.
Tesislere mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmadan kişisel araçlar ile erişim sağlanmalı, toplu
taşıma kullanılması halinde maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uygun seyahat
edilmelidir.
Tesise giriş ve çıkışlar sadece ana kapıdan gerekli kontrollerden geçilerek yapılacaktır.
Tesis girişinde güvenlik görevlilerinin sosyal mesafe uyarılarına riayet edilmeli ve sosyal mesafe
anlayışı tesisin her alanında sürdürülmelidir.
Velilerimizin tesis içinde bulunduğu süre boyunca sosyal mesafeye uymalı ve tıbbi maske
kullanmalıdır.
Yaz Spor Okulu süresince tesis içi trafik akışı olmadığından velilerimiz araçlarını sadece üst otoparka
bırakabilir.
Kişisel maskesi bulunmayanlar tesise alınmayacaklardır.
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•

Etkinlik ve tesis kullanımı bittikten sonra öğrencilerimiz ve velilerimiz diğer çalışma seanslarının
aksamaması için ellerini dezenfekte ederek vakit kaybetmeden tesisten ayrılmalıdır.

Etkinlik Seansında
•
•
•
•
•

Yaz Spor Okulu etkinliğimiz 05 Temmuz-03 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Tesise, etkinlik saatinden en fazla 10 dakika önce giriş yapılabilecektir.
Çalışma alanlarına giriş çıkış yaparken bir önceki ya da sonraki çalışma grubu ile karşılaşılmayacak, bir
önceki grup çalışma alanından çıkmadan diğer grup çalışma alanına giriş yapmayacaktır.
Çalışma grupları kapasiteler dahilinde oluşturulacaktır.
Dinlenme aralarında sosyal mesafeye kuralına dikkat edilecektir.

Sporcu Soyunma Odaları & Tuvaletler
•
•
•

Soyunma odaları ve duşlar, pandemi kurallarına uygun şekilde ve kontrollü olarak eğitmenler eşliğinde
kullanılabilecektir.
Yüzme branşında çalışma sonrası mayo değişimi için havuz kenarında bulunan kabinler kullanılabilir.
Tuvaletler pandemi kurallarına uygun şekilde ve kontrollü olarak (Tuvalet önünde sıra oluşamaz,
kullanımdan sonra belirli bir süre geçmesi beklenecek vb.) kullanılabilecektir.

Öğrencilerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğrencilerimiz; her zaman sosyal mesafeye dikkat etmeli, kaynaşma / bir araya gelme arzusuna
direnmeli, tokalaşma veya sarılmalardan kaçınmalı, eğitmenin yönlendirmesine dikkat etmelidir.
Ebeveynler kulübe gelmeden önce çocuklarının ateş ölçümünü yapmalı ve 37,5 derecenin üzerindeyse
öğrenciyi tesise göndermemeli ve süreci takip etmelidir.
Öğrencilerimiz; spor salonu resepsiyon alanında bulunan dezenfektasyon aparatını kullanmalı, spor
salonuna girişte ellerini dezenfekte etmelidir.
Öğrencilerimiz; yanlarında küçük bir şişe el dezenfektanı ve kişisel hijyen malzemelerini getirmeli,
etkinlik esnasında bunları kullanmalıdır. Bu, virüsün yayılmasını önlemek için önemli bir tedbirdir.
Öğrencilerimiz; kişisel malzeme çantalarını sosyal mesafe kuralına uygun olarak spor salonunda
belirlenmiş noktalara koymalıdır.
Öğrencilerimiz; ortak kullanımdaki su sebilleri salgın riski geçinceye kadar kullanılmayacağı için su
ihtiyaçlarını kişisel su kaplarını kullanarak gidermelidir.
Öğrencilerimiz; yanlarında çöp poşeti bulundurmalı, içecek, yiyecek atığı, kâğıt mendil, maske vb.
atıklarını bu poşette biriktirip bağlayarak genel çöp kovalarına atmalıdır.
Öğrencilerimiz; havlu, yiyecek, içecek ve diğer kişisel malzemelerini kendi aralarında
değiştirilmemelidir.
Çalışmaların herhangi bir esnasında eller yüz bölgesine götürülmemeli, dinlenme aralarında kağıt havlu
ya da kişisel hijyen malzemeleri ile el ve yüz temizliği yapılmalıdır.
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