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Değerli takım koçlarımız ve danışmanlarımız,
 
Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore programımızın takım
kayıtlarının 14 Eylül Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de açılacağını hatırlatmak isteriz.

  
 Programlara katılmak için gerekli koşulların yer aldığı katılım şartnamesi web

sitemizde yayımlandı. Kayıt öncesi Katılım Şartnamesi'ni dikkatlice okumanızı önemle rica
ederiz.

  
Kayıtlardan hemen önce gerçekleştirmeniz gereken işlemleri aşağıda tekrar hatırlatırız:

  
• Önceden takım koçu hesabınız varsa kayit.bilimkahramanlari.org hesabımızdan giriş
yaparak, iletişim bilgileriniz, kurumunuz ve kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Bu
bilgilerinizde değişiklik söz konusuysa, 14 Eylül öncesinde güncellemelerinizi mutlaka
gerçekleştirmenizi rica ederiz.

  
• İlk kez takım koçu kaydı oluşturacaksınız, takım kaydı öncesi koç kaydınızı
oluşturup aktivasyon işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Aktivasyon işlemini kayıt
gününde gerçekleştirmek isterseniz, bu işlem için ekstra zaman ayırmanız gerekir.
 
• Aktivasyon maillerinin Spam/Gereksiz/İstenmeyen kutusuna düşme durumuna karşın, posta
kutunuzu bu yönde de kontrol etmenizi önemle rica ederiz. 

  
• Kayıt günü öncesinde, sistemde okulunuzun kayıtlı olup olmadığına dair kontrolü yapmanızı
önemle rica ederiz. Bu kontrol işlemini panelde bulunan “Okul Kontrolü” sekmesinden
yapabilirsiniz.  Eğer okulunuz sistemde kayıtlı değilse, güncelleme taleplerinizi ilgili
bölümdeki bu form üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

  
• Kayıt gününde, sistemde okulunuzun ismini hala göremiyorsanız, kayıt işleminizi
"bireysel" takım olarak gerçekleştiriniz. Bireysel kayıt oluşturmanız durumunda, kurum
değişikliğinizi sağlayabilmemiz için kaydı yaptığınız hafta içerisinde bizi konuyla ilgili olarak
minikbkb@bilimkahramanlari.org hesabı üzerinden bilgilendirmenizi önemle rica ederiz.

  
• 14 Eylül Çarşamba günü, takım kayıt işlemlerini yalnızca takım koçu kaydı ile yapabileceğinizi
hatırlatmak isteriz. Sistemde, takım danışmanı rolü ile herhangi bir takım oluşturmanız
mümkün değildir.

  
• Takım kaydı sırasında takım danışmanı, takım üyesi ekleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu
eklemelerinizi 6 Ocak 2023 tarihine kadar platform üzerinden yapabilirsiniz.

  
* Programla ilgili detaylı bilgilendirme için Youtube kanalımızda bulunan Minik Bilim
Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Explore programı tanıtım videomuzu da
izleyebilirsiniz. Videoya linkten ulaşabilirsiniz.

  
Sorularınız olması durumunda bize minikbkb@bilimkahramanlari.org adresimizden
ulaşabilirsiniz.  

  
 Güzel bir sezon dileriz.

  
 Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor Ekibi

  

 
 

https://bilimkahramanlari.org/fll-explore/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0FG3zIRFzxu7jLXSxCDAUmcgQJ7fG57DcPnTNR-m1M-c76w/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=G6d_YVQAw0A
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