
Okul adı. Okulun adını tam olarak girmeniz Visit
Service'e ve bize kolaylık sağlar. Türkçe de girebilirsiniz.
Bu ismi internette arattığımızda okulun sayfasına ulaşabilelim

Türkiye

Turkish

Posta 
kodu

Öğrencilerin hepsinin iyi düzeyde konuştuğu bir ikinci dil 
varsa yazabilirsiniz. Yoksa lütfen boş bırakın. CERN'e bu 
şekilde gelip İngilizce gezdirildikleri için şikayet eden okul 
grupları oluyor

Gelecek öğrenci + öğretmen sayısı. Üst sınır yok gibi 
gözükse de, 48'den fazla bir sayı yazmanız gezinin 
yapılmasını zorlaştırabilir

Tercih edilen gezi günü/saati: Takvim işaretine tıkladığınızda 
bazı günleri seçemediğinizi görürsünüz. Bunlar ziyaretçi 
sayısını doldurmuş günlerdir. Bir günü seçebiliyor olmanız da 
gezinin kabul edileceğini garanti etmez. 

Alternatif gün ve saatler. Bunları doldurmanız geziye kabul 
edilme olasılığınızı arttırır

Eğer gezi süresince kendi ayarladığınız bir otobüs ile gezi 
noktaları arasında hareket etme şansınız varsa “Yes” seçin. 
Yoksa gezi süresince taşımanızı CERN sağlayacaktır

Grubunuz ile öğle yemeği için CERN Restoranından 
yararlanmak istiyorsanız “Yes” seçin.

Öğrencilerin 
ortalama yaşı

“School Studies” Gezi amacınızı ingilizce anlatın. Kısaca 
öğrencilerin profilini (kaçıncı sınıf) ve onları 
bilime teşvik etmek istediğinizi yazmanız 
yeterli. Buraya destan yazmanıza gerek yok :)

İletişim Kişileri: CERN ve grup arasında tüm 
iletişimin yapılacağı kişi. İngilizce bilmesi 
avantajdır. Tercihen geziye gelecek öğretmen 
olmalı (Henüz kimin geleceği belli değilse sadece 
iletişimi yürütecek, okulda görevli başka bir kişi 
olabilir).

Ad

Soyad

E-posta: Burada mümkünse okulun/MEB'in size verdiği 
resmi adresinizi kullanın(Örneğin k12 adresleri). Bazı 
tur şirketleri kişiler adına sahte e-posta adresi alıp 
başvuru yapabildiği için resmi adresler daha güvenli

Aynı e-posta adresini
tekrar yazın

Size ulaşılabilecek bir telefon numarası.
Bu numara geziye geldiğiniz gün size 
ulaşmak için de kullanılabileceği için cep 
telefonu olması tercih edilir

2. İletişim Kişisi. Yine gezi ile ilgilenen bir kişi 
olmalı. Eğer bir tur şirketi size yardım ediyorsa 
bile, kesinlikle onların bilgileri burada olmamalı. 
Aksi, gezinin reddedilmesine yol açar.

Özel bir durum varsa lütfen buraya yazın.
Örneğin iki okul birlikte başvuruyorsanız iki 
okulun da ismini açıkça belirtin ve iletişim 
kişilerinin hangi okullardan olduğunu yazın.
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