Nasıl yapılır?
Tatil boş zamanları ve Simsala sirki için kayıt yöntemi
1. Çevrim içi platformumuzda uygun bir tatil teklifi bulun.
www.veranstaltungen.muenchen.de/ferienangebote-familien/ferienfreizeiten
Daha fazla desteğe ihtiyacı olan çocuklar ve gençler için tercihli rezervasyonların sadece
e-posta yoluyla gerçekleştirileceğini lütfen unutmayın:
ferienangebote.integration.soz@muenchen.de

2. Uygun teklifi seçin ve çocuğunuzu kaydedin.
Kayıt için çevrim içi formu gerekli bilgilerle doldurun ve gönderin. Form her boş zaman
açıklamasının sonunda bulunur.
Boş zaman için kayıt başına en fazla iki çocuk ve genç kaydedebilirsiniz („İkili
rezervasyon“). Bunun için “Yerler” üzerinden iki yer seçin. İkili rezervasyon kardeşler ve
çocuk arkadaşlar ve gençler için geçerlidir. İkinci çocuk/genç bir arkadaş ise, diğer
velayet sahiplerinin verileri zorunlu olarak belirtilmelidir. İkiden fazla kardeşi olan ve aynı
boş zaman için kayıt olmak isteyen büyük aileler, lütfen telefon veya e-posta yoluyla
bizimle iletişime geçsin.
Tüm tatil dönemi için (ör. yaz tatili) çocuk veya genç başına en fazla altı başvuru kabul
edilir. Bunlar farklı E-posta adresiyle olsa bile. Mümküm olduğu kadar çok sayıda çocuk
ve gencin bir tatil boş zamanına gitme imkanını sağlamak için, tüm çocuklar ve gençler
yaz tatillerinde en fazla dört hafta boyunca tatil boş zamanında seyahat edebilirler.
İndirime ihtiyacınız varsa, bu, çevrim içi formda belirtilmelidir. Gerekli belgeleri daha
sonra bize kendiniz bağımsız olarak gönderin.
Kaydolduysanız, verilerinizi ve diğer bilgileri içeren otomatik bir onay e-postası
alacaksınız. Bu E-postayı almadıysanız lütfen derhal bize bildirin! Fakat, tekllifle ilgili
faturalar ve seyahat belgeleri, tatil başlamadan sadece birkaç hafta önce gönderilir.

3. DİKKAT: Aşağıda farklı koşullu bilet türleri bulunmaktadır
“Çekiliş bileti” - Çekiliş prosedürü için kayıt
Bu bilet, belirtilen kayıt süresi boyunca kullanılabilir. Bu biletin rezervasyonu, katılım için
sabit bir yer garanti etmez, sadece bir yer için başvuru anlamına gelir. Kayıt süresi sona
erdikten sonra, katılım yerleri tüm rezervasyonlar altında çekilişe tabi tutulacaktır. İkili

rezervasyon bir çekiliş olarak sayılır. Çekilişte kazananlar daha sonra e-posta yoluyla bir
"yer onayı" alır. Şanssız olan başvuru sahipleri, otomatik olarak bekleme listesine
kaydedilir ve bir yerine geçme fırsatı çıktığında iletişime geçilir.
Çekilişi kazananların, yer onayından sonra ücretsiz iptal etmek için 14 gün üreleri vardır.
Bundan sonra standart iptal koşulları geçerlidir.
“Bekleme listeleri erkek/kız” - Çekiliş prosedüründen SONRA kayıt
Bekleme listesi biletleri, katılım yerlerinin çekilişinden sonra mevcuttur. Bir teklif zaten
tamamen rezerve edilmişse, bu biletle teklifin bekleme listesinde bekleyebilirsiniz.
İptal edilerek boşalan katılım yerleri sırayla bekleme listesindeki yerine geçecek
olanlara* verilir. Yerine geçen kişiler daha sonra doğrudan bir yer onayı alır.
Yer onayları tarihli bir geri bildirim süresi içerir. Yer, verilen süre içinde iptal edilmezse,
otomatik olarak kabul edilir ve standart iptal koşulları yürülüğe girer.
Lütfen yerine geçme olasılığı hakkında herhangi bir açıklama yapamayacağımızı
anlayın. Sonradan değiştirmeler teklif başlamadan bir hafta öncesine kadar mümkündür.
Katılım bileti erkek/kız” - Çekiliş prosedüründen SONRA kayıt
Bir teklif, çekiliş prosedürüne göre henüz rezerve edilmemişse, katılım biletleri sizin için
mevcuttur. Bununla, seçilen boş zaman teklifi için kendinize bir boş yer sağlamış
olursunuz.
Katılım bileti rezervasyonu yapıldıktan sonra standart iptal koşulları derhal yürülüğe
girer.

4. Tekliflerinizin tüm evraklarını alabilmek için, düzenli olarak Spam klasörünü eposta alımlarına dair kontrol edin.
Sorularınız için en iyisi yazılı olarak grup posta kutumuza bir yazı gönderin
ferienangebote.soz@muenchen.de veya telefonla 089 – 233 338 33 numaralı hattı
arayın.

