
 
RCS AKADEMİ KURAL VE YÖNETMELİK 

 
HEDEFİMİZ 
 
RCS Akademi, Robert Kolej’in en iyi ve deneyimli  öğretmenleri tarafından verilen yarım günlük 
kurslardan oluşan bir yaz programıdır. Amacımız, okul deneyimlerinden  daha farklı ve yeni kurslarla 
katılımcılara eğlenceli ve heyecanlı öğrenme fırsatları yaratmak;  ve saygı, dürüstlük, empati, 
sportmenlik, başkaları ve çevre için duyarlılık gibi değerleri  paylaşmaktır. 
 
PROGRAM SAATLERİ 
 
RCS Akademi kursları iki hafta boyunca pazartesiden perşembeye 8:15-12:00 arasında olacaktır. Tüm 
katılımcılarımızın en geç saat 8:10’da kampüste olmaları gerekmektedir. Katılımcıların 7:50’den önce 
kampüse girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrenciler, kampüse gelir gelmez toplanma yerine giderler.  
Servis hareket saati 12:10’dur. Katılımcıları kampüsten  alacak veliler 12:00’den itibaren kampüse giriş 
yapabilirler ve 12:30 itibariyle tüm katılımcı ve velilerimizin kampüsten ayrılmaları beklenir.  
 
KAYIT 
 

● Katılımcılar her dönem için yalnızca bir kursa katılabilirler. 
● RCS Akademi’ye, programın başladığı tarihlerde 14 - 15 -16 yaşında olan çocuklar 

başvurabilir.   
● Katılımcıların okullarında en az 5 sene İngilizce eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir 
● Kayıt tamamlama formunu dolduran veli, internet ortamında yaptığı kayıt bilgilerinin doğru 

olduğunu, iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda değişiklikleri RCS Akademi 
Ofisi’ne derhal bildireceğini kabul eder. 

● Kardeş kontenjanından faydalanabilmek için kardeşlerin her biri için kaydın ilk günü içinde ön 
kayıt formlarının doldurulması gerekmektedir.  

 
PROGRAM ÜCRETİ 
 
Program ücretine kurs ücretinin yanı sıra kahvaltı, öğle yemeği  ve KDV dahildir. Servis ücreti dahil 
değildir. Belirtilen tarihlerde ödemeleri yapılmayan kayıtlar otomatik olarak yedek listenin en altına 
geçirilir. Programa katılan kardeşlerin her ikisi de kardeş indiriminden yararlanabilirler. Kardeşlerden 
biri RCSummer programına katılıyorsa kardeş indirimi geçerlidir. Mezun veya kardeş indirimlerinden 
yalnızca bir tanesi uygulanır. 
 
ULAŞIM 
 
Servis ücreti program ücretine dahil değildir. Sabahları Gürsel Servis hizmeti evden okul kampüsüne 
kadar olacaktır. Öğlenleri katılımcılar Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Beşiktaş İskele ve Asya yakasında 
kayıtlardan sonra belirlenecek merkezi bir yere bırakılacaklardır. Uzak bölgelere yeterli sayıda öğrenci 
olmadığı durumda bu bölgelere servis hizmeti sağlanamayabilir. Kayıtlar kesinleştiğinde güzergahlar 
da son haline ulaşacaktır. Bir  bölgeye servis sağlanamadığı takdirde, ulaşım alternatifi bulmak velinin 
sorumluluğundadır. 
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PROGRAM ÜCRETİNİN İADESİ 
 
Program ücreti herhangi bir nedenden dolayı iade edilmez. 
 
İNGİLİZCE SEVİYESİ 
 
Katılımcıların güzel bir deneyim yaşamaları, programdan her yönüyle faydalanabilmeleri ve kendi 
güvenlikleri için verilen yönergeleri anlamaları gerektiğinden okullarında en az 5 sene İngilizce eğitimi 
tamamlamış olmaları gerekmektedir. Programın ilk gününden itibaren 8:15-16:15 saatleri arasında her 
katılımcıdan yalnızca İngilizce konuşması istenecektir. Katılımcıların Türkçe konuşmaları halinde 
eğitmen tarafından İngilizce konuşmaları gerektiği hatırlatılır. Öğrenci İngilizce iletişim kurmayı 
reddecek olursa, program direktörü öğrenci ile görüşür ve sorun devam ederse veli ile iletişime geçilir. 
Katılımcının, İngilizce seviyesinin yetersizliğinden dolayı programa devam edemeyeceğine karar 
verilirse, kurstan çıkartılabilir. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz. 
 
DİSİPLİN/DAVRANIŞ BEKLENTİLERİ 
 
RCS Akademi’ye  katılan tüm öğrencilerimizin kendilerini her açıdan güvenli bir ortamda hissetmeleri 
çok önemsenmektedir. Tüm velilerimizin ve katılımcılarımızın davranış beklentilerimizi bilmeleri ve 
kabul etmeleri gerekmektedir. Fiziki veya sözlü zorbalık RCS Akademi tarafından hiçbir şekilde kabul 
edilmeyen bir davranıştır. Fiziki ya da sözlü zorbalıkta bulunan katılımcıların RCS Akademi 
programından ayrılmaları istenebilir. Programın düzenini bozan, RCS Akademi kurallarına ve rehber 
öğretmenin söylediklerine uymayan, sürekli olarak bahanelerle etkinliğe katılmayan, şikayetçi bir tutum 
sergileyen ve diğer katılımcı çocuklara sözlü ve fiziki zorbalıkta bulunan katılımcılar aşağıdaki 
sonuçlarla karşılaşabilecektir: 
 

1. Katılımcı ve eğitmen konuşarak soruna çözüm bulmaya çalışılacak. 
2. Eğitmen katılımcıyı RCS Akademi ofisine getirecek ve duruma göre veli bilgilendirilecek. 
3. Sorun devam ettiğinde Program Direktörü katılımcı ile konuşacak ve veli  bilgilendirilecek ve 

durumun devam etmesi halinde katılımcının programdan çıkartılabileceği uyarısı veliye 
yapılacak. Program Direktörü ve velinin görüşmesi sonucunda katılımcı programdan geri 
dönmeksizin çıkartılabilir.  

 
Katılımcı RCS Akademi İdaresi tarafından kural dışı davranışları nedeniyle programdan 
uzaklaştırılırsa, program ücreti iade edilmez. 
 
Programa gelip giderken, katılımcıların servis araçlarında geçirdikleri süre, RCS Akademi etkinliğinin 
bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Servisle geliş gidişlerde genel düzeni bozucu hareketlerde 
bulunan, servis ablasının ve şoförünün söylediklerine uymayan, servisteki diğer kişilere sözlü veya 
fiziksel zorbalıkta bulunan katılımcılar için RCS Akademi disiplin yönetmeliği geçerli olacaktır. 
 
SAĞLIK 
 
Robert Kolej Sağlık Merkezi 7 gün 24 saat açık bulunmaktadır.  Tıbbi tedavi gören ve gün içinde ilaç 
alması gereken katılımcıların velilerinin bu durumu ve ilaç ile ilgili gerekli bilgileri kayıt tamamlama 
formunda belirtmeleri gerekir. İlaçları, program başladığında Robert Kolej Sağlık Merkezi’ne, doktorun 
yönergeleri ile birlikte ulaştırmaları gerekmektedir 
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Program saatleri içinde hastalanan katılımcılar Robert Kolej Sağlık Merkezi’ne götürülecek ve derhal 
velisine haber verilerek programdan alınması istenecektir.Hafif yaralanmalarda ve küçük kazalarda 
katılımcılar Robert Kolej Sağlık Merkezi’ne götürülecek ve durum veliye e-posta veya telefonla 
bildirilecektir. 
Katılımcının revir tarafından bulaşıcı bir durumu olduğu tespit edilir ve eve gönderilmesi istenirse, 
katılımcıların velisi derhal aranarak, katılımcının programdan alınması istenecektir. 
 
ACİL DURUMLAR 
 
Kayıt formunda acil durumlarda iletişime geçilecek kişi ve telefon bilgilerinin doğru olması, acil 
durumda ulaşmak gerektiğinde çok önemlidir. Acil durumlarda katılımcılar Amerikan Hastahanesi’ne, 
Maslak Acıbadem Hastanesi’ne, LIV Hospital’a  ya da ISOM’a götürülür ve derhal veliye haber verilir. 
Tüm masraflar veli tarafından karşılanır. 
  
GÜVENLİK 
 
Kampüsümüzde çocukların güvenliği açısından sıkı güvenlik önlemleri alınmıştır. Yanında kimlik kartı 
olmayan hiçbir veli veya misafir kampüse alınmayacaktır.  Eğer öğrenciyi velisi dışında biri alacaksa, 
bu durumun başvuru formunda belirtilmesi ya da RCS Akademi Ofisi’ne haber verilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde velilerin onayı olmadan üçüncü şahısların kampüse girmelerine ve 
katılımcının teslim edilmesine izin verilmeyecektir. 
 
KAMPÜSE ARABA İLE GİRİŞ 
 
Kampüs içinde veliler için otopark alanı bulunmamaktadır ve kampüse araç ile girişe izin 
verilememektedir. Katılımcıları sabah bırakacak ve program sonunda alacak veli ve sürücüler, 
arabaları ile kampüse giremezler; ‘Servis Kapısı’ndan çocuklarını teslim edip teslim alabilirler.  
    
Trafik yoğunluğunun azaltılması ve öğrencilerimizin kampüs içerisindeki güvenliğini sağlamak amacı 
ile aldığımız bu karara tüm velilerimizin (mezunlarımız dahil) hassasiyetini rica ederiz.   
 
CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK EŞYA 
 
Katılımcıların program boyunca cep telefonu, mp3 player, iPod, ipad, ya da diğer elektronik cihazları 
kullanmalarına öğretmenleri tarafından talep edilmediği müddetçe izin VERİLMEYECEKTİR. 
Cihazların zarar görmesinden, kaybolmasından ya da çalınmasından RCS Akademi Yönetimi sorumlu 
değildir. Katılımcılar bu kurallara karşı çıkarsa etkinlik yönetiminin cep telefonlarına ya da diğer 
cihazlara el koyma hakkı vardır. El konulan eşyalar program günü sonunda katılımcılara geri 
verilecektir. Katılımcıların bu kurala devamlı aykırı davranmaları halinde veliyle irtibata geçilecektir. 
 
KAYIP EŞYA 
 
Program boyunca maddi ve manevi değeri yüksek olan  eşyaların getirilmemesi önemle rica olunur. 
Çocukların kaybettiği kişisel eşyalardan RCS Akademi yönetimi sorumlu değildir. Etkinlik boyunca 
bulunan ve bırakılan özel eşyalar hergün sonunda kayıp eşya kutularına konulacaktır. Dönem bitimine 
kadar alınmayan kayıp eşyalardan RCS Akademi yönetimi sorumlu değildir. 
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