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BRANŞ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ 

  
AMAÇLARIMIZ:  
 
• İnsan sağlığı için temel etkinlik olan “spor yapma” bilincinin, çocuklarımızda bir ömür boyu uygulanacak 

bir kültür olarak anlaşılmasını/içselleştirilmesini sağlamak,  
• Çocuklarımızın sportif etkinliklerdeki fiziksel kazanımlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik yönden; 

iletişim, sosyalleşme, saygı görme / gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma becerilerinin gelişmesini 
sağlamak,  

• Yetenekli gençlerimizi; ülkemizin geleneklerine, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, barış, kardeşlik ve 
Fair Play (iyi oyun) ilkelerine bağlı, bireyler olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.  

• Nilüfer 19. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamındaki etkinliklerin;  bir oyun, eğlence ve aynı zamanda 
şenlikli bir eğitim deneyimi halinde benimseyerek yaşam biçimine dönüşmesine zemin hazırlamak. 

 
KATILMA KURALLARI: 
1. Spor Şenliğine katılan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin Covid-19 ile ilgili talimatlara mutlaka uymaları 
gerekmektedir. 
2.   Spor Şenliğine katılan öğrencilerin yarışma öncesinde ve sonrasındaki sağlık durumlarının takibi ile 
ilgili sorumluluk, okulun öğretmen ve idarecilerine aittir. Covid-19 semptomlarından herhangi birinin belirtisini 
gösteren öğrenciler yarışma alanına getirilmeyecektir. 
3.   Katılımcılar Covid-19 tedbirleri kapsamında salon sporlarında ve açık alan sahalarında uygulanacak 
olan kurallara uymak zorundadır. 
4.  Etkinlik alanlarında öğretmen, idareci ve sporcu öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli 
olarak bulunmaları gerekmektedir. 
5.  Her okul Spor Şenliğine getireceği sporcu öğrencilerinin HES kodlarını liste haline getirip kontrollerini 
yapacak ve etkinlik günü okul onaylı olarak branş koordinatörlerine teslim edecektir. 
6 .  Spor Şenliğine katılacak öğrencilerin Veli İzin dilekçeleri mutlaka alınacak, bu belgeler okulun 
öğretmeni veya okul idaresi tarafından branş koordinatörlerine teslim edilecektir. 
7.         Badminton Şenliklerine Nilüfer İlçesi içinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise okullarında okuyan kayıtlı 
öğrenciler katılabilecektir. 
8.          Badminton Şenliği Nilüfer Belediyesi Üçevler Ek Salon Spor Tesislerinde yapılacaktır.  
9.     Şenlik alanlarında sporcu öğrencilerin ve velilerin yapacağı olumsuz davranışlardan görevli okul 
öğretmeni sorumludur. 
10.        Okullarımız her kategoride en fazla 2 takımla Badminton Şenliği’ne katılım sağlayabilir. (8 kız, 8 erkek) 
11.        Takımların 4 sporcudan 3’ü yarışacak, 1 sporcu yedek olacaktır.  
12.        İlk dörde giren okullarımıza kupa, öğrencilerimize madalya verilecektir. 
13.        Şenlik kura çekimine katılmayan okullarımızın başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
 
 

KATEGORİLER             YAŞ GRUPLARI  
 
MİNİKLER: İlkokullar (1. - 2. - 3. - 4. Sınıflar) 
KÜÇÜKLER: Ortaokullar (5. ve 6. Sınıflar) 
YILDIZLAR: Ortaokullar (7. ve 8. Sınıflar) 
GENÇLER: Liseler (9. - 10. - 11. - 12. Sınıflar) 

 



 
BRANŞ TEKNİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 

 
Adı Soyadı    Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 
 
Selahattin AYDIN Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu (505) 724 22 12 

Serkan BAKIR Özel Yönder Okulları (535) 949 57 25 

Erhan ÇALIŞKAN Koç Ortaokulu (505) 260 64 72 

 


