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PROTOKOL

TARAFLAR
Firma Adı
Adres
'Fclefon
Faks
E-mail

:ŞİRİNLER ÇOCUK AKADEMISI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
:Fatih Mh. 22050 Nolu Sk. No:3/I Şehitkilmil/Gaziantep
:0342 321 00 99 — 0532 415 30 27
:0342 321 00 99
• ı llcra kulun' i a o Ilmi Lemi], info()sirinlerakademisi.com

Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
E-ıııail

: GAZIANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI

PROTOKOL KONUSU

Sirinler Çocuk Akademisi'nin ve Gaziantep Barosu Başkanlığı Mensuplarına uyguladığı 24-72 ay arası
çocuklarda %20 indirim oranı nı kapsar.

FİYAT LİSTESİ

I.
2.

Haftanı n 5 (beş) iş günü tanı gün
Haftanı n 5 (beş) iş günü yarım gün

Liste Fiyatı

% 20 indirimli Fiyat

1600 TL
1400 TL

1280 TL
1120 TL

Not: Haftanın belirli günleri için fiyat oranları değişiklik gösterir
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$İRİ NLER ÇOCUK AKADEMİ Sİ 'NİN SUNMAYI TAAHHÜT ETT İĞ İ HiZMET VE İ MKANLAR
Şirinler Çocuk Akademisi, Ögrenci kayı t ücretlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na
bildirilen fiyat üzerinden Gaziantep Barosu Başkanlığı mensuplarına °1/420 indirim uygular
Belirlenen iicrete sadece vergiler dahil olup gezi, yı lsonu gösterisi, havuz, film etkinliği vs. gibi
organizasyonlar ve benzeri giderler üerete dühil değildir.
Kurumun dönemsel olarak yapmış olduğu kampanya fı yatlarından ayrıca her hangi bir indirim
yapılmaz
Kayı t ücreti küçük/küçüklerin anaokuluna başlaması yla işleyecek olup ücretler peşin alınacak ve
süreler lıesaplanı rken 1 (bir) hafta 7 (yedi) gün, 1 (bir) ay 30 (otuz) gün, 1 (bir) yıl 12 (on iki) ay
olarak kabul edilecektir.
Anaokulu tam gün faaliyet saatleri sabah 08.00 ile akşam 17.00 arası; yarım gün faaliyet saatleri
ise sabah 08.00 ile öğlen 12.00, öğleden sonra 12.00 ile akşam 17.00 arasıdır. Anaokulu CumartesiPazar günleri ile resmi tatillerde ve hafta sonlanyla birleşmesi öngörülen idari tatillerde kapalıdır.
Veli/veliler, baş ta ücret olmak üzere işbu sözleş me ile kendisine yüklenen yükümlülüklerde
anaokuluna karşı MÜŞTEREK VE MÜTESELSILEN sorumludur
İş bu indirim oranı 24-72 ay arası çocukları kapsar.

PROTOKOL SÜRESI
İş bu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup 1(bir) yıl süre ile geçerli olacaktır. Taraflar
sözleşme süresi içerisinde karşı tarafa bir ay öncesinden yazılı bildirimde bulunarak anlaşmay ı tek taraflı
olarak fesh edebilirler.
işbu sözleşmede kararlaştı rı lan tüm hususlar taraflar için esaslı unsur olup herhangi bir taahhüde aykı rı lık
hali haklı fesih sebebidir.

ŞİRİ NLER ÇOCUK AKADEMİSİ
Fatih Mh 22050 Nolu Sk No:3/1
Şehitkilmil/Gaziantep
0342 321 00 99
0532 415 30 27
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