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AMPLERCSummer 2019 - Ön Kayıt Formu

Örneği - Sample Pre-Registration
Form
BU FORM SADECE ÖN KAYIT FORMUDUR.

Ön kaydınızın geçerli olması için formda verilen bilgilerin doğru olması gerekmektedir. 

Kontenjanımız dahilinde sırası gelen başvurulara "Kayıt Tamamlama Formu" ve ödeme bilgileri ilk 
etapta en geç iki gün içinde gönderilecektir.

Kontenjanımız dolduktan sonra yapılan başvurular otomatik olarak yedek listemize geçmektedir.
RCSummer kayıt ve ödeme prosedürünün dışında gerçekleştirilen herhangi bir ödeme, kayıt için 
geçerli sayılmaz.

--------------
THIS FORM IS ONLY A PRE-REGISTRATION FORM.

For your registration to be valid you have to fill out the form completely and correctly.

If you are on our main pre-registration list, you will be sent a “Registration Completion Form” and 
the payment information by e-mail within two days. 

If our quota for applicants has been filled, your application then will be put on our waiting list in 
order of application. 
Payments done outside the RCSummer registration and payment procedure will be invalid. 

* Required

RCSummer 2019'a ön kayıt olacak / Pre-registration
Information



Çocuğunuzun TC kimlik numarası / Your child's passport
number

Önkaydınızın geçerli olması için TC kimlik numarasının doğru olması gerekmektedir. / 
Please type the passport number correctly for the pre-registration to be valid.

Okul bilgisi / School information
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AMPLEÇocuğunuzun adı / Your child's name: *

Your answer

Çocuğunuzun soyadı / Your child's surname: *

Your answer

Çocuğunuzun doğduğu gün / Day of birth: *
Choose

Çocuğunuzun doğduğu ay / Month of birth *
Choose

Çocuğunuzun doğduğu yıl / Year of birth *
Choose

TC kimlik no / If foreigner, passport number: *
Lütfen çocuğunuzun TC kimlik numarasını yazınız / Please write your child's passport number.

Your answer
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2. sınıf / 2nd grade

3. sınıf / 3rd grade

4. sınıf / 4th grade

5. sınıf / 5th grade

6. sınıf / 6th grade

7. sınıf / 7th grade

8. sınıf / 8th grade

Aile Bilgisi / Family Information

Çocuğunuzun devam ettiği okul / Name of the school your child
is attending: *
Gerekli görüldüğü durumlarda, çocuğunuzun okulundan öğrenci belgesi istenir. / RCSummer can
request a student enrollment document from school if needed.

Your answer

Çocuğunuzun 2018 - 2019 eğitim yılı sonunda bitireceği sınıf /
Grade the child will be completing by June 2019: *

Anne Adı / Mother's Name: *

Your answer

Anne Soyadı / Mother's Surname: *

Your answer

Baba Adı / Father's Name: *



Hayır / No

Evet / Yes

Çocuğunuzun İngilizce düzeyi / Your child's English level

Katılımcıların güzel bir deneyim yaşamaları ve programdaki güvenlikleri için İngilizce anlama 
ve konuşma becerilerinin en az temel seviyede olması gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki 
soruları doğru olarak işaretleyiniz. 

It is important for the participant to have basic listening and understanding English skills in 
order to benefit fully from the program and understand all instructions and information given 
for his / her safety and enjoyment.
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Your answer

Baba Soyadı / Father's Surname: *

Your answer

KARDEŞ Bilgisi: RCSummer 2019'a katılacak başka çocuğunuz
var mı? / SIBLING information: Do you have another child to
register for RCSummer 2019? *
Her iki kardeş için ayrı ön kayıt formları aynı gün içinde doldurulmalıdır / Separate forms should be
filled out for each sibling on the same day.

Evet ise diğer çocuğunuzun adı / If yes name of the other child:

Your answer

Soyadı / Surname:

Your answer

Temel istek ve ihtiyaçlarını İngilizce ifade edebilir / Can express
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İleri seviye - Advanced

Orta - Intermediate

Başlangıç - Elementary

Hiç bilmeyen - No English

İleri Seviye - Advanced

Orta - Intermediate

Başlangıç - Elementary

Hiç bilmeyen - No English

Kayıt Sorumlusu Bilgisi / Registration Contact Info

Kontenjanımız dahilinde sıranız gelirse 'Kayıt Tamamlama Formu' bu kişiye e-posta ile 
gönderilecek ve gerekli görüldüğü durumlarda iletişime geçilecektir. 

If you are on our first pre-registration list, the 'Registration Completion Form' will be sent to 
this person by e-mail and we will be in contact with this person if necessary.

his-her basic needs and wishes in English. *

Kendisine İngilizce söylenen yönerge ve uyarıları anlar ve
uygular. / Can understand instructions and warnings in English
and follow them. *

Kayıt sorumlusunun adı / Registration contact's name: *

Your answer

Kayıt sorumlusunun soyadı / Registration contact's surname: *

Your answer



Ön kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum / I
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Yakınlık derecesi / Relationship to child: *

Your answer

İletişim Numarası / Contact number: *
Lütfen başında 0 olmadan ve boşluk bırakmadan yazınız, örnek: 5351112233. / For lines outside of
Turkey please include the country code.

Your answer

Diğer iletişim numarası / Other contact number: *
Yukarıda verilen numaradan farklı olmalıdır. Lütfen başında 0 olmadan ve boşluk bırakmadan
yazınız, örnek: 5388886888. / For lines outside of Turkey please include the country code.

Your answer

E-posta adresi / E-mail address: *
RCSummer bilgilendirme e-postaları, şirket e-postalarının güvenlik duvarına takılabildiği için
kullanmakta olduğunuz GÜNCEL bir başka e-posta adresi eklemenizi öneririz. RCSummer yanlış
e-posta adreslerinden ve spam'e düşen e-postalardan sorumlu tutulamaz. / Please provide us with
a current email address that you use regularly and is different than company email addresses, as
these have firewalls that prevent RCSummer reminders to be received. RCSummer is not
responsible for incorrect e-mail addresses and for e-mails that go to spam folder.

Your answer

Alternatif e-posta adresi / Alternative e-mail address: *
RCSummer bilgilendirme e-postaları, şirket e-postalarının güvenlik duvarına takılabildiği için
kullanmakta olduğunuz GÜNCEL bir başka e-posta adresi eklemenizi öneririz. / Please provide us
with a current email address that you use regularly and is different than company email addresses,
as these have firewalls that prevent RCSummer reminders to be received.

Your answer

Lütfen onaylayınız / Please confirm *



accept that all the information in the pre-registration form above is correct.
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Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service

SUBMIT

Forms
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScioLglBbD6N2fhf4sq8NUGy0XJp5ihZu6QkJ-9zyrkelNfcg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScioLglBbD6N2fhf4sq8NUGy0XJp5ihZu6QkJ-9zyrkelNfcg/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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