
 

 

 
 

 

 

 

XV.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması 
 

Tüm branşlar final alanı/ Antalya / Türkiye 

 
06.04.2019 – 07.04.2019    1 gece / 2  gün 

 
 

06.04.2019 

Сumartesi 

 

 Antalya’ya varış. Otele yerleşim ( SeaGull otel **** Beldibi/ Antalya http://seagullhotel.com/  ) 

 Katılımcı kayıt kontrolleri ve final açılış/ sınav bilgilendirmesi.   
 12.30 - 13.30 Öğle yemeği.  

 14.00 – 16.00  Final Açılış töreni ve  sınav uygulaması. 

 17.00 – 18.00  Eğlence Programı  

 19.00 - 20.00  Akşam yemeği.  

 20.00 - 22.00  Eğlence programı  «Tanışalım! » 

 

08.04.2018 

Pazar 
 

 

 08.00-09.00  Sabah kahvaltısı.  

 09.30– 13.00 Antalya şehir turu (Atatürk meydanı, Kaleiçi, Üçkapılar, HıdırlıkKulesi, Yivliminare, Düden  

parkı/ Şelale .(Öğle yemeği Lunch paket ).  

 13.30 – 16.00 Expo 2016  sergi alanı ziyareti . Rehberli ve ring araçlı sergi alanında  geri turu  (zaman  

tüneli / tarım müzesi, çocuk bilim ve  teknoloji  merkezi, expo serası, ülke bahçeleri, bitki heykelleri) 
 16.30 – 17.30 Final kapanış  ve  ödül  töreni ( hava  şartlarına  göre: Açık Amfi Tiyatro / Lilyum Salonu) 

 17.30 Expo 2016 sergi alanından  çıkış. 

 

 

Fiyata dahil olan hizmetler: 

*SeaGull otel 4* her şey dahil bazında 1 gece konaklama ( http://seagullhotel.com/) /açık büfe 1 sabah 

kahvaltısı, 1 öğlen yemeği, 1 lunch-paket, 1 akşam  yemeği, yerli soğuk ve sıcak içecek, alkollü içecek hariç/  

* Programa dahil  Antalya şehir turu (profesyonel kokartlı rehber hizmeti, Expo 2016 alanı botanik park giriş 

bileti, otobüs 09.30-17.30) 

* Otelde animasyon hizmetleri ( eğlence programları) 

* Final açılışı, sınav uygulaması, kapanış organizasyonları 

*Ödül malzemeleri 

*Final katılım ücreti 

 

Fiyata dahil olmayan hizmetler:                                           

*Ulaşım ( uçak /otobüs biletleri, havalimanı / otogar transferleri) 

*Ekstra turlar ve kişisel harcamalar 

* Sağlık hizmetleri ( acil sağlık hizmetleri ) 
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Her 5 öğrenci + 1  öğretmen ( ücretsiz )   

Antalya final programına katılımı için rezervasyon talepleri  

15.12.2018 - 01.03.2019 tarihleri arasında kabul edilmektedir.   
Grup kişi 

sayısı 

10 öğrenci +  2 öğretmen  

( ücretsiz ) 

15 öğrenci +  3 öğretmen 

(ücretsiz) 

20 öğrenci +                

4 öğretmen ( ücretsiz ) 

25 öğrenci +                

5 öğretmen ( ücretsiz ) 

Katılımcı 76.USD 74.USD 72.USD 70.USD 

Misafir öğrenci 56.USD 54.USD 50.USD 48.USD 
Yetişkin (ücretli 

öğretmen/ veli ) 
58.USd 56.USD 52.USd 50.USD 

 

ÖNEMLİ  BİLGİLER: 
 

*Otele giriş T.C. kimlik ile yapılmaktadır.  

 

* Otelde konaklama  2,3, ve 4  kişilik odalar bazındadır ( DBL, TRPL, Aile odası / 4 kişilik ). Grup oluştururken 

öğrencilerin  kız / erkek ve  öğretmenlerin bay / bayan  olduğuna  dikkat edilecektir. Gruba  dahil ücretsiz öğretmenlerin  

konaklaması DBL / TRPL oda bazındadır. SNGL oda kontenjanı kısıtlıdır. Tek kişilik (SNGL )oda için fark ödenir, fiyat 

farkı müşteriden talep edilir. DBL / TRPL / Aile odalar otelin müsaitliğine bağlı olup, otel girişinde oda tipi 

belirtilecektir.  TRPL odalarda  ilave yatak uygulaması  olup, 3.yatak standart yataktan küçüktür.  

TRPL odalarda 3 ayrı yatak garantisi bulunmamaktadır.  

 

*Otele giriş (check - in) saati 14:00, çıkış (check - out) saati 12:00'dir. 

 

* Program fiyatı dolar bazında verilmiştir. Ödeme dolar veya TL olarak yapılabilir. TL olarak yapıldığında 

ödeme gününde  T.C.Merkez Bankasının satış kuru dikkate alınacak.  

 

* Organizasyon komitesi tarafından paket ücreti aynı kalmak suretiyle program değişikliği yapılabilir.  

 

* Otel rezervasyon formu  anasayfa YARIŞMALAR bölümünden veya KABİNET ---BİLDİRİMLERİM 

bölümünden  indirebilir. 

 

* Antalya final alanlarında kontenjan (katılımcı sayısı) sınırlıdır. Kontenjan  sınırlı olduğundan dolayı ilk olarak 

gelen rezervasyon kabul edilir. Programa katılım talebi rezervasyon formu doldurup svetasag@mail.ru adresine 

gönderilecektir.  

 

*Antalya final programına katılımı için rezervasyon süresi: 15.12.2018 - 01.03.2019 tarihleri arasındadır.   
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