
GAÜN SPORIUM CİMNASTİK OKULU 

Cimnastik okulumuz ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.  

 Cimnastik okulumuz aylık dönemler halinde yapılacaktır. 

 Cimnastik okulumuza kayıt yaptıran her sporcumuz için gelişim dosyası tutulacak olup 

bilimsel testler ve ölçümlerle gelişimi sürekli takip edilerek velilerimiz bilgilendirilecektir.  

 Çocuklara uygulanacak test ve ölçümlerin tamamı bilimsel olup yaş gruplarına uygundur.  

 Antrenmanlar Gaziantep Üniversitesi Sporium Spor Salonudur.  

 Her okul dönemi ilgili ay için haftada 2 gün küçükler grubunda (4-6 yaş) için 8 saat, 7  yaş ve 

üzeri çocuklar için ise 10 saat olacaktır.  

 Resmî tatiller ile olağan dışı durumlarda denk gelen günler için telafi eğitimleri yapılacaktır. 

 Antrenmanlar üniversitemiz öğretim elemanlarından, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK ve Ögrt. Grv. 

Özlem BOZDAL’ ın  koordinatörlüğünde Cimnastik antrenörleri tarafından verilecektir.  

o Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK  3. Kademe Cimnastik Antrenörü   

o Öğrt. Gör. Özlem BOZDAL  2. Kademe Cimnastik Antrenörü  Eski Milli Cimnastikçi 

 Eğitime katılan sporcularımıza istekleri halinde ücreti karşılığında spor malzemesi temin 

edilebilecektir. 

 Cimnastik okuluna devam eden sporcularımız arasından yaş guruplarına ve gelişim 

durumlarına bağlı olarak belli aralıklarla seçim yapılarak üniversitemiz spor kulübü adına 

lisans çıkarılacak ve yarışmalara katılımı sağlanacaktır.   

 Cimnastik okulunun ücreti her bir dönem için  

o Personel 250 ₺’dir. 

o Sivil   300 ₺’dir.  

 Cimnastik okuluna kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.  

o Veli izin belgesi 

o Kimlik fotokopisi 

o 2 adet fotoğraf 

o Aile hekiminden alınmış Sağlık raporu veya veli tarafından imzalanmış sağlık beyan 

formu 

 Velilerimiz kayıt ve diğer konularda Gaziantep Üniversitesi Sporium ile iletişime geçecektir. 

 Cimnastik okulu antrenman gün ve saatleri 

o Cumartesi ve Pazar 

 13.30 – 14.30 / 4 - 6 yaş  

 14.45 – 16.00 / 7 - 12 yaş  

o Salı Perşembe 

 18.00 – 19.00 / 4 - 6 yaş  

 19.15 – 20.30 / 7 - 12 yaş  

o  

Not: İlgili dönemde Cimnastik okulunun açılabilmesi için her bir grup için en az 10 kayıt gereklidir. Her 

bir grup için kontenjan ise 20 kişi ile sınırlıdır. Sayının 20’nin üzerinde olması durumunda aynı yaş 

grubunda 2. bir grup açılır.  

 


