GRUP, YARI FĠNAL VE TÜRKĠYE ġAMPĠYONASINDA ĠLĠMĠZĠ
TEMSĠL EDECEK OKUL TAKIMLARININ YAPMALARI GEREKEN
ĠġLEMLER VE GEREKLĠ BĠLGĠLER
1- Sporcu/Öğrenci Lisanslarının ve Çalıştırıcı Kartlarının tam eksiksiz olması
2- Sporcu/Öğrenci Lisanslarının renkli olarak çıkartılacak olup, okul müdürü tarafından
imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.
3- Valilik olurları ve izin dilekçelerini müsabakaların yapılacağı tarihten en erken 5 iş
günü öncesinden okul sporları birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Takımların baĢında sahaya çıkacak olan idareci, antrenör veya çalıĢtırıcıların
saha giriĢ belgelerinin olması zorunludur.. Saha giriĢ kartı olmayan kiĢiler
sahaya alınmamaktadır…
5- Grup, Yarı Final ve Türkiye Birinciliğine katılacak olan okullar; Onay ve Ġzin
Ġsim listelerine Ġl Müdürlüğümüzün internet sayfasındaki gerekli evraklar
Bölümünden ulaĢabileceklerdir. Aynı zamanda burada bulunan onay ve isim
listesi örneği ile izin dilekçesi örneğini ve altında yazan açıklamaları dikkatlice
incelemeleri ve bu doğrultuda izin onaylarını ve avans dilekçelerini hazırlamaları
gerekmektedir.
6- Seyahat yönergesi hususları doğrultusunda; özel araç kiralayarak ya da resmi
kurumlara ait araçlar ile müsabakalara gidecek olan kafileler onayda belirtilen
Ģoför, araç bilgileri ve yapılması zorunlu olan yasal mevzuatlara uygun olarak
dolduracak ve gerekli evraklar Ġl Müdürlüğümüze, ilçelerden gidecek okullar ilçe
müdürlüklerine onay ile birlikte teslim edilecektir. ġehirlerarası seyahat
firmalarıyla gidecek kafilelerin bu bilgileri doldurmasına ve istenen evrakları
temin etmesine gerek yoktur ancak seyahat firmasına ait isme kesilmiĢ biletlerin
avans kapatmadan önce teslim edilmesi gerekmektedir.
7- Kafileler, Ġzin Onayı, izin dilekçelerini doldurduktan sonra; söz konusu onayı
kontrol edilmesi için trabzonokulspor@gmail.com mail adreslerine göndermeleri
gerekmektedir. Gelen izin onayı ve avans dilekçesi tarafımızdan kontrolleri
yapıldıktan sonra gönderilmiĢ olan mail adreslerine tekrar geri gönderilecektir…
8- Okul Takımları; Ġzin Onayından 4 nüsha, izin dilekçesinden 1 nüsha
çıkartacaklar. Ġzin onayı isim listesi ilk önceokul müdürü tarafından
imzalandıktan sonra Milli Eğitim Ģube müdürü tarafından imzalanacak sonra Ġl
Müdürlüğümüz ġube Müdürü ve Ġl Müdürü tarafından imzalanacaktır.
9- Ġl Karması olarak yarıĢmalara katılacak olan kafilelerin sorumlusu; Ġzin
Onayında 4 nüsha çıkartarak, izin dilekçesinden 1 nüsha çıkartılacaktır. Tertip
Komitesi Üyesi ve Ġl Milli Eğitim ġube Müdürüne imzalattıktan sonra Ġl
Müdürlüğümüz ġube Müdürü ve Ġl Müdürü tarafından imzalanacaktır.
10- Aynı zamanda Valilik Onayları ile birlikte Ġl Müdürlüğümüze Okul Müdürü
veya Kafile Sorumlusu tarafından imzalanan Ġzin Dilekçesi ile dilekçede
belirtilen evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.
11- YarıĢmalara katılacak olan öğrencilerin Nüfus Cüzdanlarının; fotoğraflı ve T.C.
nolu olması aynı zamanda yarıĢmaya giderken yanlarında bulunması
gerekmektedir.
12- YarıĢmalara katılacak olan öğrencilerden ‘‘ Veli Ġzin Belgesi’’ istenecek olup,
Kafile sorumluları tarafından müsabakaya gidiĢ ve dönüĢte izin belgelerini
yanlarında muhafaza edecektir.
13- Ġl DıĢındaki YarıĢmalara katılmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl
Müdürlüğü’ den avans alan okul takımı sorumlularının yarıĢmadan sonra 3 iĢ
günü içerisinde avanslarını kapatmaları gerekmektedir.

14- Ġl DıĢına gidecek olan okul takımlarına verilecek olan avanslarla ilgili ‘‘G.S.B. –
M.E.B. 2018-2019 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI YARIġMA TALĠMATI’’ nın
Mali Hususlar baĢlıklı maddesinin dikkatlice incelenmesi önemle rica olunur.
15- Ġl DıĢında GerçekleĢtirilecek olan yarıĢmaların düzenlendiği ilden sonuç
raporunun alınarak avans kapatmak için Muhasebe Servisine teslim etmeleri
gerekmektedir. Sonuç Raporunu getirmeyen okul takım veya sporcuların
avansları kapatılamamaktadır.

