TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU
UZAKTAN EĞİTİM
ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ

Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu uzaktan eğitim antrenör gelişim seminerlerinin 1 veya daha fazlasına katılmak
isteyen antrenörlerimizin her seminer için ayrı ayrı başvuru ve ödeme yapmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Atletizm antrenör belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.
Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerimizin başvurularını ve ödemelerini en geç son başvuru tarihi ve saatine
kadar “Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)” üzerinden yapması gerekmektedir.
(E-Devlet) Spor Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru Şekli: E-Devlet Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi/
Uygulamaya Git/Spor Elemanı/Antrenör/Seminer Başvuru/Kişisel bilgiler kısımlarını doldurarak başvurunuzu yapmanız
gerekmektedir. Kayıt sırasında girmiş olduğunuz E-posta adreslerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Ödeme ile ilgili
referans numarası belirtmiş olduğunuz E-posta adresinize gönderilecektir. Gelen referans numarasını kontrol ederken
gereksiz ya da spam klasörlerinizi kontrol etmeniz rica olunur. Referans numarasının ulaşmadığını düşünen
antrenörlerimiz uzaktan@taf.org.tr adresine problemlerini bildiren E-posta göndermeleri gerekmektedir.

ÖDEME BİLGİSİ: Seminer Katılım Ücreti (150,00 TL.) olup, ödemelerinizi son başvuru tarihi ve saatine kadar başvuru
sırasında E-posta adresinize gönderilen referans numarası ve TCKN ile Garanti Bankasına (Banka Kurum Adı: Spor
Federasyonları, Kurum Kodu: 3610) yapmanız gerekmektedir. IBAN numarasına yatırılan ödemeler
KABUL EDİLMEYECEKTİR.

ZOOM UYGULAMASI KULLANIM ŞEKLİ
İlk olarak www.zoom.us adlı internet sitesinden uygulamayı indiriniz. Uygulamayı açtıktan sonra join ikonuna
tıklayarak E-posta adresinize Federasyonumuz tarafından gönderilen Webinar ID ve Password (Şifre) ile
seminere katılım sağlayabilirsiniz.
Zoom yayınına giriş yapılırken katılımcının adı ve soyadı eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır.
Başvuru sırasında aksaklık yaşamanız halinde uzaktan@taf.org.tr adresine yaşadığınız problemi belirten Eposta göndermeniz gerekmektedir.
Zoom uygulaması kullanım şekli hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır. Lütfen İnceleyiniz.
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SEMİNER
TARİHİ VE SAATİ

SON BAŞVURU
TARİHİ VE SAATİ

SEMİNER KONUSU

EĞİTMEN

16 Ocak 2021 - Cumartesi
Saat: 16.00

14 Ocak 2021 - Perşembe
Saat: 23.59

Atletizm Özelinde Dünden
Bugüne Yetenek Seçimi ve
Eğitimi

Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR

23 Ocak 2021 - Cumartesi
Saat: 16.00

21 Ocak 2021 - Perşembe
Saat: 23.59

Fonksiyonel Antrenman

Dr. Gazanfer Kemal GÜL

24 Ocak 2021 - Pazar
Saat: 16.00

21 Ocak 2021 - Perşembe
Saat: 23.59

Koşu Temelli Yüksek Şiddetli
İnterval Antrenmanlar

Prof. Dr. Ali KIZILET
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Seminer belgesi almaya hak kazanan antrenörlerin belgeleri, Spor Bilgi Sistemi
üzerinden tanımlanacaktır.
Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan kayıt işlemleri cep telefonu ile yapılamamaktadır. Kayıt
işlemlerinin bilgisayar üzerinden web tarayıcı kullanılarak yapılması gerekmektedir.
Seminer kaydı sırasında ödenecek tutarın Federasyona ait Hesap numarasına değil, kayıt esnasında E- posta
adresinize gönderilen referans numarası ile Garanti Bankasına yapılması gerekmektedir. Aşağıda ödeme
yöntemleri belirtilmiştir.
Her gelişim semineri 1 (bir) gün sürecek olup, tarafınıza 1 (bir) adet belge Spor Bilgi Sistemi üzerinden
tanımlanacaktır.
Seminerler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecektir. Söz konusu seminere katılmaya hak kazanan
antrenörlerimizin Spor Bilgi Sistemi üzerinden kaydettikleri E-posta adreslerine son başvuru tarihinden bir
gün sonra Federasyonumuzca Webinar ID ve Password (Şifre) gönderilecektir. E-posta adresinizi doğru
girdiğinizden emin olmanızı ve Gelen şifreyi kontrol ederken gereksiz ya da spam klasörlerinizi kontrol
etmeniz rica olunur. Webinar ID ve Password (Şifre) gelmediğini düşünen antrenörlerimizin
uzaktan@taf.org.tr adresine bilgi E- Postası göndermeleri gerekmektedir.
Zoom uygulamasına giriş sırasında talep edilen isim ve soy isim kısımlarını doğru doldurmanız belge almanız
için şarttır.
Seminerler Federasyonumuz tarafından kayıt altına alınacak olup, katılımcılardan mikrofon ve web cam
kullanmaları istenmeyecektir.
Seminer belgesi düzenli devam edenlere verilecek olup, seminer sırasında gerçekleşecek olan yoklama ile
kontrol edilerek belge taraflara tanımlanacaktır.
Seminere katılım sağlamadığı tespit edilen kişilere ücret iadesi veya bir sonraki seminere ücretin aktarılma
işlemi yapılmayacaktır.
Bu seminerde yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da
tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması yasaktır.

