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Vakfımız bir ulusal sorumlu kuruluş olarak uluslararası alanda Mavi Bayrak Ödüllü 
plaj ve marinalarımızın standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen 
göstermektedir. Vakfımız bu hedefe, sahada çalışan personelin eğitilmesi ile daha iyi 
ulaşılabileceğine inanmaktadır.  

Bu nedenle Vakfımız organizasyonunda, ödüllü plajlarda standardın korunmasını 
sağlayan Plaj Mavi Bayrak Sorumluları için bu yıl da Antalya’da eğitim semineri 
programlamıştır. Eğitimin sonunda bir sınav olup, eğitimin tüm oturumlarına katılıp sınavı 
geçen katılımcılara TÜRÇEV onaylı “Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Sertifikası ve Kimlik 
Kartı” verilecektir ve sertifikanın 5 yıl geçerliliği olacaktır. Yenileme eğitimine katılacaklar 
sınavdan muaf tutulacaklardır. Eğitim hakkında detaylı bilgi için web sayfamızda bulunan Plaj 
Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitim ve Sertifika Yönergesini inceleyebilirsiniz 
(http://mavibayrak.org.tr/userfiles/file/20170223131856068.pdf) 

Bu yıl 5. si düzenlenecek olan eğitim semineri 06 - 07 Nisan 2017 tarihlerinde 1,5 gün 
süre ile Antalya Melas Lara Otel’de yapılacaktır. Eğitim semineri ücreti konaklamasız 
katılımcılar için KDV dahil 250 TL olup eğitim notları, birinci gün öğle yemeği ve çay-kahve ile 
sertifika ve kimlik kartları giderlerini kapsamaktadır. Konaklamalı katılmak isteyenlerin 
aşağıda iletişim bilgileri verilen acente ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

Katılım için kontenjan sınırlı olup başvuru sırasına göre öncelik verilecektir. 
Katılacakların; ekte verilen katılımcı formunu 24 Mart 2017 Cuma gününe kadar eğitim 
programımızı organize eden anlaşmalı acenteye iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretini 

acenteye ait Akbank Antalya Bülent Ecevit Şubesi, Flash Event Organizasyon adına 
Şube Kodu: 01047 Hesap No: 0017944 IBAN: TR58 0004 6010 4788 8000 0179 44 
numaralı hesaba yatırarak, katılımcı formu ile birlikte aşağıda belirtilen faks numarasına veya 
e-posta adresine bildirmeleri gerekmektedir. 

İrtibat: Dicle Albayrak -Yıldırım Akyalçın 
Faks no: 0 242 346 42 32 
Tel: 0 532 350 91 63 & 0 530 442 42 54 
E-posta: info@flashorganizasyon.com 
 

 Plaj(lar)ınızda Mavi Bayrak Sorumlusu olarak görev yapan veya görevlendirilmesi 
programlanan kişilerin eğitime katılımının sağlanması hususunu rica ederim. 

 

 

 

EKLER: 

1. Eğitim Programı  
2. Katılımcı Formu 
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