TÜRKİYE

ızctu« FEDERASYONU

BAŞKANLIGI

EGİTİM AL TYAPI VE KULÜPLERE YARDIM TALİMA Tl
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye İzeilik Federasyonunun

eğitim, ait yapı ve

kulüplere yardımlarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat; Türkiye İzcilik Federasyonuna
tescilli kulüpleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat,
hazırl anmıştır.

Türkiye

kayıtlı lisanslı kişilerini ve

İzcilik Federasyonu

Ana Statüsüne

dayanılarak

Eğitim
Madde 4- (1) Türkiye İzcilik Federasyonu izci liderlerinin eğitimine önem verir.
(2) İzci liderlerinin ihtiyacı olan eğitim kursları ve seminerlerini düzenler,
(3) Düzenlenecek kurslardan kar elde etmeyi beklernez,
(4) Düzenlenecek kurs ve seminerlerden ~j.ggtolarak Türkiye İzeilik Federasyonu Yönetim
Kurulunun belirleyeceği katkı bedeli alınır,
(5) Lider eğitiminde hedef yaş olan üniversite çağındaki gençler için üniversite Eğitimi
süresince isterlerse gidecekleri kurslar ve seminerlerde burs kapsamında katılacakları kurslar
için katkı bedeli alınmaz.
Alt Yapı
Madde 5- (1) İzci ve izci liderlerinin yetişmesine Federasyon katkıda bulunur.
(2) Federasyon, kabiliyeti ve uzmaulığı doğrultusunda ülkemize faydalı olacağı ön görülen
federasyona kayıtlı lisanslı kişilere maddi ve manevi açıdan destek olur.
(3) Bu kişilerin yetenekli olduğu izeilik becerilerinin artırılmasında, spor çalışmalarını
yapabilmesi için gerekli maddi ve malzeme desteği sağlar.
(4) Geleneksel sporlarımız, halk oyunlarımız ile örf ve adetlerimizin öğretimi için gerekli
desteği sağlar.
(5) İzcilerin ve liderlerin eğitimi, faaliyetlerin düzenlenebilmcsi için gerekli tesisleri kurar,
alır, tamir, bakım ve harcamalarını karşılar, kiralar, tesislerde ihtiyaç duyulan personeli
istihdam eder.
Kulüplere Yardım
Madde 6- (1) Türkiye İzcilik Federasyonunu Kulüplere yardım konusunda aşağıdakileri
yapar.
(2) Tescilli kulüplerine iki yılda bir kez sancak, yılda bir kez flama verir.
(3) Ulusal faaliyetlere katılacak izeiler için Federasyon tarafından kontenjan verilerek bu

faaliyetlerden dolayı kulüplerden katkı bedeli alınmaz.

"' ---.--

(4) Lisans ve kart bedellerinden sembolik bir katkı bedeli alınır.
..
(5) Kulüpler için flama alemi, çeşitli izeilik yayınları, ajandalar yaptırır ve dağıtır(6)Kulüp izeileri için çeşitli izeilik teçhizatı üreterek bütçe imkanları çerçevesinde ucuza
temin edilmesini sağlar.

Kulüplere yardım konusunda göz önüne alınacak kriterler
Madde 7- (1) Yardım edilecek kulüpler tescilli ve faalolmalıdır.
(2) Yardımda bulunulacak izci ve liderler lisanslı ve faal olmalıdır.
(3) Yedek izciler destek ile yapılacak faaliyetlere federasyon ilanı ile katıldığında
masrafları karşılanır.
(4) Lider eğitimlerinden ünite liderleri, ünite lider yardımcıian öncelikle yararlandırılır.

(5) Kulüp lider havuzundaki lideriere bütçe imkanlan doğrultusunda ve yedek izci
sayısınca Federasyon yönetiminin kararı doğrultusunda kontenjan tanınacaktır.
(6) İzciler için düzenlenecek faaliyetlerde kulüp faal izci sayısı dikkate alınarak
kontenjan verilir.
(7) Federasyon yönetimi, kapasitesi yüksek olabilecek faaliyetlerde bütçe imkanları ei
vermediğinde kontenjandan fazla katılmak isteyenler için katkı bedeli belirleyip bu
katkıyı alarak katılımlarını sağlayabilir.
(8) Federasyonun yardımda bulunacağı kulüpler ve izciler kulüp ve mahalli
faaliyetlere katılarak Federasyon faaliyetlerine katılabilme hakkı elde etmiş olmalıdır.
(9)Her türlü yardım ve destekte kulübün, izci, ünite, lider sayıları ve yapmış olduğu
faaliyetlerdeki fazlalık oranı dikkate alınır.
Hüküm bulunmayan haller

Madde 8- Bu Talimatın

uygulanması sırasında ortaya çıkan ve talimatta
bulunmayan hallerde Türkiye İzeilik Federasyonu Başkanlığı yetkilidir.

hüküm

Yürürlük

Madde 9 - (1) Bu Talimat,
yürürlüğe girer.

Spor Genel Müdürlüğü

internet sitesinde yayınlandığı

Yürütme
Madde 10 - (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkaııı yürütür

tarihte

