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:ÖZEL AK RIOA ANAOKULU
ahinbey Gaziantep
:Elineyler Malt 50 Nolu Sok. No:10/1 Ş
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:GAZiANTEP BAROSU BA ŞKANLIG1
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şkanlı gı Mensupları na uygulad ığı 36-71 ay aras
Özel Akr ı da Anaokulu 'nun ye Gaziantep Barosu Ba
çocukLarda %20 indirim oranuu kapsar.
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ÖZEL AKRIDA ANAOKULUINUN SUNMAYI TAAHHÜT Ertici HIZMET VE
IMKANLAR

I. Otel Akrida Anaokulu, öğrenci kayı t ücretlerinde, M.E.13. 'na bildirileri fiyat üzerinden
Gaziantep Barosu Başkanlığı mensııplanna ŞI:20 indirim uygular.
şi
1 13clirlenen (Içme vergikr. 3(4) öğün yemek ve okul içi tümetkinlikler dahildir. Okul di
*-5

scrtis. kırtasiye dahil değildir.
ca herhangi bir indirim
Kurumun dünenısel olarak yapm ış olduğu kampanya fiyat la Dilan ayrı

yapı Inıaz.
leyecek olup ücretler peşı n alı nacak
1, Kayı t ücreti küçük" küçüklen') anaokuluna başlamasıyla iş
ve süreler lıesaplanı rken 1(bir) hafta 7(yedi }gün, 1 (bir giy 30 (otuz) gün, I (bir) y ı l eğitim
öp:isim yı lı olarak kabul edilecektir.
Anaokulu tam gün faaliyet saatleri sabah 08:00 ile akşam I 7:011 anlarda-.
mesi öngörülen
Anaokulu cunı anesi -Pazar giintri ile resmi tatillerde ve hafta sonlany la birleş
idari unillcrde kapalıdır.
1, Veli.' veliler, başta ücret c•Irrulk üzere iş bu Siti/ICŞMI: ile kendisine yüklenen yükümlülüklerde
anaokulunıı karşı MÜŞTEREK ve MOTESE1,811,1iN sorumludur.
8. Iş bu indirim oran ı 36-71 ay arası çocukları knpsar,
PROTOKOL_SEIRE.,'51
y ılı ı le
Iş bu protokol Imza uıribirrien itibaren yürürlüğe girei-k olup I (biri eğilim -öğretim
geçerli olacaktır. Taraflar sözleşme süresi içerisinde karşı tarafa I lhir) ay öncesinden >ahli
bildirimdc bullı narak anlaşmayı tek tamilı olarak fosili cdebilirler.
işbu sözleşmedp kararluştinlan Mm hususlar taraflar için esasl ı unsur olup herhangi bir
nuılıhUde ayk ı rılık ıtli haklı fesih sebcbidir
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