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Değerli takım koçlarımız ve danışmanlarımız, 

FIRST® LEGO® League Programlarımızın CARGO CONNECT yeni sezon kayıtları önümüzdeki hafta başlıyor:

- Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Explore 27 Eylül Pazartesi günü, saat
11.00

- Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge   29 Eylül Çarşamba günü, saat
11.00

Programlara katılmak için gerekli koşulların yer aldığı katılım şartnameleri ve ilgili diğer dokümanlar web
sitemiz ([(375819e7-338a-44aa-ba37-adad00bf2d3b)])de yayımlandı.

- Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Explore katılım şartnamesine linkten
ulaşabilirsiniz ([(0bf0fbf3-90a7-434a-b7ed-adad00bf2d3c/fll-explore/)]). Bu programımızın 6-10 yaş
arasında ve ilkokul kademesinde öğrenim gören çocukların katılımına açık olduğunu hatırlatmak isteriz. 

- Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge katılım şartnamesine linkten
ulaşabilirsiniz ([(721021e4-23cf-45c1-83fc-adad00bf2d3c/katilim-sartnamesi/)]). Bu programımızın 9-16
yaş arasında ve ortaokul & lise kademesinde öğrenim gören çocukların katılımına açık olduğunu hatırlatmak
isteriz. 

Kayıt öncesi ilgili programın Katılım Şartnamesi'ni dikkatlice incelemenizi önemle rica ederiz.

* Takım kaydından hemen önce, kayit.bilimkahramanlari.org ([(3d4f70cd-55c6-4cc0-a2da-
adad00bf2d3c)]) adresimizden Takım Koçu Kaydınızın aktivasyon işlemlerinizi gerçekleştirmenizi hatırlatmak
isteriz. Aktivasyon işlemini kayıt gününde gerçekleştirmek isterseniz, bu işlem için ekstra zaman
ayırmanız gerekecektir. Aktivasyon maillerinin Spam/Gereksiz/İstenmeyen kutusuna düşme durumuna
karşın, posta kutunuzu bu yönde de kontrol etmenizi önemle rica ederiz.

* Takım koçu kaydınızı ilk kez gerçekleştirecekseniz, sistemi nasıl kullanabileceğinize dair bilgilendirme
videosu için tıklayınız ([(b3ad4cc3-036e-4208-812a-adad00bf2d3c?v=FmgBLSwJZPE)]).

* Kurumunuzun adını sistemde bulamıyorsanız, 24.09.2021 17.00'ye kadar linkte ilettiğimiz formu
([(a693de97-066a-4955-ba0d-
adad00bf2d3c/forms/d/e/1FAIpQLSc0FG3zIRFzxu7jLXSxCDAUmcgQJ7fG57DcPnTNR-m1M-
c76w/viewform)]) doldurarak, kurumunuzun sisteme eklenmesini talep edebilirsiniz. Kurum isimleri 24 Eylül
akşamı sisteme yüklenecektir. 

* Kayıt gününde, sistemde okulunuzun ismini hala göremiyorsanız, kayıt işleminizi "bireysel" takım olarak
gerçekleştirebilir ve sonrasında bize mail atabilirsiniz.

* Takım kayıt işlemlerini yalnızca takım koçu kaydı ile yapabileceğinizi hatırlatırız. Takım danışmanlarının
takım kaydı oluşturması mümkün değildir.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor programı ile ilgili sorularınız olması durumunda
bizlere minikbkb@bilimkahramanlari.org ([(4aad2b69-f7f6-4e3f-9b67-adad00bf2d3c)]) adresimizden
ulaşabilirsiniz.  

Bilim Kahramanları Buluşuyor programı sorularınız olması durumunda bizlere bkb@bilimkahramanlari.org
([(92894d7b-6762-4c81-991b-adad00bf2d3c)]) adresimizden ulaşabilirsiniz.

Tüm süreç boyunca sizleri dokümanlarla, sezon toplantılarıyla ve mümkün olursa küçük atölyelerle
desteklemeye devam edeceğiz.

İlginiz için çok teşekkür ederiz. 

Sevgilerimizle,

Bilim Kahramanları Derneği Ekibi

([(2e957bcb-
8045-496d-

891a-
adad00bf2d3c)])

([(e9c37d7b-
8497-4a48-80bf-
adad00bf2d3c)])

([(d79e5f3a-
3406-4dff-bcb9-
adad00bf2d3c)])

([(33b9a5cd-
f7f1-4fed-ae10-
adad00bf2d3c)])

([(68130b41-
3dfc-4078-a778-
adad00bf2d3c)])
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