
 

 

Takım Koçu ve Danışmanı Etik Kodu 

 

Bilim Kahramanları Derneği çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle tanışmaları, araştıran, sorgulayan, 21. 

yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan uluslararası ve ulusal programları Tü-

rkiye’de uygulamaktadır.  Bir takım koçu ya da danışmanı olarak, Derneğin programlarına katılan çocuklara 

ve gençlere rehberlik edeceğim programlara kayıt yaparken aşağıdaki metni okuduğumu, belirtilen maddeleri 

kabul ettiğimi beyan ediyorum. 

 

 

Bilim Kahramanları Derneği programlarına katılarak;  

 

 Takım kaydı yaptırdığım programın/programların katılım şartnamesini okuduğumu, şartnamede be-

lirtilen koşulları anladığımı ve tümüyle onayladığımı, 

 Şartnamelerde belirtilen tarihlerde takım kaydımı eksiksiz bir biçimde tamamlayacağımı,  

 Takım kaydı için girdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğimi, 

 18 yaş altındaki katılımcıları programa dahil etmeden önce ailelerinden/yasal velilerinden gerekli 

yazılı izinleri aldığımı ve bu izinleri Bilim Kahramanları Derneği ile paylaşacağımı, 

 Şartnamelerde belirtilen gerekli materyallerin zamanında temini için bağlı bulunduğum kurum yöne-

timi ile işbirliği halinde olacağımı,   

 Takıma dair bilgi güncellemelerinin yapılması gerektiğinde zaman planına uyacağımı,  

 Takımın çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmesi için takıma rehberlik edeceğimi,  

 Takımımla seyahat etme durumunda tüm sorumluluğun kurum yönetimine, velilere ve/veya bana ait 

olduğunu, 

 Programa/programlara katılmama engel olan sebeplerde Bilim Kahramanları Derneği ile iletişim 

halinde olacağımı,  

 Bilim Kahramanları Derneği tarafından bağış olarak gönderilen ürünler olması durumunda, ürünleri 

muhafaza edeceğimi ve gerekli durumlarda ürünleri geri göndereceğimi, 

 Programların daha çok kişiye tanıtılması konusunda ilgili dokümanlar çerçevesinde Bilim Kahraman-

ları Derneği ile işbirliği halinde olacağımı,  

 Katıldığım programlarla ilgili Bilim Kahramanları Derneği’nden gelen emailleri takip edeceğimi, 

 Bilim Kahramanları Derneği’nin benimle sağlıklı iletişime geçebilmesi için iletişim bilgilerimin her za-

man güncel olacağını, 

 Programların tanıtılması esnasında gerekli görünürlük kurallarına uyacağımı,  

 Program katılan çocuklar ve gençler arasında özel durumu olan ve etkinliklere katılım öncesinde 

Derneğin bilmesi gereken tüm durumları paylaşacağımı,  

 Programların tamamında çocuklara ve gençlere rehberlik edeceğimi, program kapsamında yapılan 

tüm çalışmaların takım üyelerini geliştireceğini,  

 Program kapsamında takımların çalışmalarını sergileyeceği etkinliklerde (turnuva, festival vb.) 

çocukları profesyonelce rekabet için yönlendireceğimi, kazanmakla birlikte kaybetmenin de ihtimal-

lerden biri olduğunu takım üyeleri ile paylaşacağımı 

kabul ediyorum.  

 


