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Senin dünyan!
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Kamp Dünyası’ndan merhaba
Bir eğitim yılı daha sona ermek üzere. Çocuklarımız bu eğitim yılında da sorumluluklarını yerine 
getirmek için çok çalıştılar ve yoruldular. Şimdi bunun mükafatını görmelerinin zamanı geliyor.

Kamp Dünyası, çocuklarımız ve gençlerimizin tatil dönemlerinde yorgunluklarını atmaları, 
tatillerini en iyi şekilde ve verimli geçirmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmelerini amaçlayan yaz ve 
kış kamplarında, okul dışı eğitim alanında hizmet vermektedir.

Kamplarımızın amacı, yorucu okul eğitiminin ardından onların unutulmaz bir tatil geçirmesidir. 
Yaz kampları, takım çalışmaları ve bireysel becerileri meydana çıkaran eğitimsel ve gelişimsel 
boşlukları kapatabilecek programlardır. Paylaşmayı ve dostluk duygusunu geliştiren, araştırmacı, 
özgüveni gelişmiş, sahip olduğu değerlerin kıymetini bilen ve ellerindeki kaynakları en verimli 
şekilde kullanabilen birer birey olmalarını sağlamaktır. 

Yaz kampı kaçınılmaz sosyal faydalar sağlar. Programlarımız, zengin aktivitelerle donatılmıştır. 

Kamp programlarımız; güvenlik, eğitim ve eğlence çatısı altında oluşmaktadır. Yaz kampı, toplum 
içerisinde, sevgi-saygı bağlarıyla belirli kurallar ve kamp programına uyum çerçevesinde işler. 
Her aktivitenin ayrı sorumlu öğretmenleri, antrenörleri, grup liderleri, doktor, güvenlik görevlileri 
ve idarecilerden oluşan geniş bir kadro her 3 öğrenciye 1 görevli düşecek şekilde görev yapar. 
Kamplarımızda öğretmenlerimizin yorucu görevlerini yaparken aldıkları keyif, çocuklarımızın 
kampta yaşadıkları mutluluk, ve siz değerli velilerimizin kamp sonunda yazdıkları memnuniyet 
ve övgü sözleri bizleri daha da güçlendirdi.

Kamp Dünyası, International Camping Fellowship, Asia Oceania Camping Fellowship ve 
Türkiye Kamplar Derneği gibi birliklerin üyesidir. Kamp Dünyası yöneticileri, Türkiye Kamplar 
Derneği kurucu üyelerindendir. Sektörel gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

Kamp Dünyası’nın uzmanlaşmış yöneticileri ile kamp konusunda profesyonel kadrosu, 27 yıllık 
deneyim ve birikimle kampımızla ilgili konularda velilerimizin ve öğrencilerimizin hizmetindedir. 
Sizlerden aldığımız güç ve Kamp Dünyası ekibimize duyduğumuz güvenle; çocuklarımızın ilgi 
alanlarını göz önünde bulundurarak çeşitli kamp programları hazırladık.

Sayın velimiz daha detaylı bilgi için lütfen bizlerle irtibata geçiniz.
2017 kamplarımızda buluşmak dileğiyle.

Saygılarımızla...



Konaklama // Çocuklarımızın kamptan olgunlaşmış ve daha mutlu bir şekilde dönmelerinde en önemli 
etkenlerin başında oda arkadaşları ile uyumu gelmektedir. Çocuklarımız odalarda 3-4 kişi şeklinde 
yaşıtlarıyla konaklayacaktır. Aynı odada kalmak isteyen öğrencilerimizin istekleri önceden bildirmeleri 
ve aynı yaşta olmaları halinde gerçekleştirilir. Ancak yeni arkadaşlıklar kurulması ve sosyalleşmesi 
kampın temel amaçlarındandır. Tüm katlar ve odalar görevli idareciler tarafından denetlenir. Ayrıca 
güvenlik görevlileri 24 saat görev yapar. Kız ve erkek öğrenciler ayrı katlar veya ayrı bloklarda konaklar. 

Öğretmenler ve grup liderleri // Öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz branşlarında uzman, çocukları 
seven ve çocuk ruhundan anlayan kişilerdir. Grup liderlerimiz, üniversitede okuyan, liderlik vasıflarına 
sahip, çocukları seven ve özellikle daha önce kamp tecrübesi yaşamış gençlerimizdir.

Gruplar // Çocuklarımızın kampta güvenliğini ve düzenini sağlamak için gruplar halinde hareket 
ederiz. Öğrencilerimizi gruplara ayırırken yaşı, sınıfı, cinsiyeti gibi kriterlere dikkat ederiz. Mümkün 
olduğu kadar kız-erkek dengesini korumaya çalışırız. Gruplar yaş seviyelerine göre 9-14 kişiden (küçük 
yaşlarda 9-10 kişiden) oluşur. Her grubun başında tüm gün boyunca öğrencilerden sorumlu grup lideri 
bulunur. Grup lideri, sabah çocuklarını uyandırarak güne başlar, akşam onları yatırana kadar onlarla 
birliktedir. Çocuklar günlük aktivitelere ve gezilere grup olarak ve grup liderleri eşliğinde katılırlar. 
Çocuklarımız grup olarak hareket etmek ve günlük programa uymak zorundadır.

Kamp doktoru // Kamp doktorumuz mesleğini ve çocukları seven, onların psikolojisini 
anlayabilecek niteliktedir. Kampımızın doktoru otelde konaklar ve 24 saat kampta bulunur. 
Çocuklarımız özellikle ilk günlerde ailesine olan özlem nedeniyle ufak şeyleri bahane ederek 
doktorumuzu sıkça ziyaret edebilirler. Bu, sizi telaşa düşürmesin. Kayıt esnasında vereceğiniz 
sağlık bilgileri doktorumuzun takibi açısından önemlidir. Sağlık hizmetleri, revir imkânları 
dahilindedir. Çocuklarımızın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle kamp doktorumuzun tavsiye 
ettiği veya kontrol için gerek gördüğü durumlarda muhakkak sizlere danışılarak hareket edilir. 
Kamp Dünyası yöneticilerinin çocuğunuza anne-baba ilgisiyle yaklaşacağına emin olabilirsiniz.

Yemekler // Yaz Kampı süresince tüm yemekler Kamp Dünyası tarafından alınan malzemelerle 
hazırlatılmakta ve denetlenmektedir. Kahvaltı açık büfe şeklinde olup, öğle ve akşam yemekleri 4-5 çeşit 
menüden oluşmakta; ayrıca zeytinyağlı, salata, meyve ve tatlı çeşitleri açık büfe şeklinde sunulmakta; 
içecek olarak menüye göre su, ayran veya meşrubat verilmektedir. Öğrencilerimiz istediği kadar 
yemek alabilirler. Öğrencilerimizin sevdikleri yemekler göz önüne alınır ve dengeli beslenecekleri 
şekilde hazırlanır. Abant kampımızda otelin açık büfesi kullanılacak, Ağustos kampımızda ise her şey 
dahil sistemiyle konaklanacaktır.
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12-17
2580 TL
430 x 6 Taksit

7 AĞUSTOS
17 AĞUSTOS

AĞUSTOS
DENİZ
KAMPI
GÜMÜLDÜR

9-17

İNGİLİZCE
DİL
KAMPI
FOÇA

2940 TL
490 x 6 Taksit

5 TEMMUZ
19 TEMMUZ

‹NG‹L‹ZCE
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9-17
DENİZ
KAMPI
FOÇA

2820 TL
470 x 6 Taksit

5 TEMMUZ
19 TEMMUZ

DOĞA
SPOR
KAMPI
ABANT

2670 TL
445 x 6 Taksit

9-17
12 HAZİRAN
22 HAZİRAN

9-17

YÜZME
SPOR
KAMPI
FOÇA

1260 TL
315 x 4 Taksit

1. DÖNEM
5 - 11 TEMMUZ

2. DÖNEM
13 - 19 TEMMUZ

BASKETBOL
KAMPI
ABANT

11-16
2670 TL
445 x 6 Taksit

FUTBOL
KAMPI
ABANT

11-16
2670 TL
445 x 6 Taksit

KAMPIN ADI ÜCRETİ ÖZELLİKLERİYAŞ TARİHLERİ

Trekking, İzcilik, Harita bilgisi, Orienteering, 
Teknik iz parkuru, Gökyüzünü tanıma ve 
kullanma, Flying Fox, Düğüm çeşitleri
ve işgörüleri.

Tiyatro, yüzme, spor ve eğlence programlı 
kişisel gelişim ve eğitim kampıdır.

Tiyatro, yüzme, spor, gezi ve eğlence programlı 
kişisel gelişim ve tatil kampıdır.

Deniz kampı ile aynı programlı olup yüzme 
ağırlıklıdır. Tiyatro dersi yapılmaz. Kamp 
süresi bir haftadır.

Şut tekniği, Dripling, Fundamental, Kondisyon, 
Yardımlaşma, Grup çalışmaları. Sabah ve akşam 
olmak üzere günde iki antrenman yapılır.
Doğa kampı ile aynı program uygulanmaktadır.

Koordinasyon, teknik, pas ve destek, taktik, sprint 
ve motivasyon çalışmaları. Sabah ve akşam olmak 
üzere doğal çim sahada günde iki antrenman yapılır. 
Doğa kampı ile aynı program uygulanmaktadır.

Çocuklarımız yarım gün İngilizce eğitimi 
göreceklerdir. İngilizce bilgi düzeylerini 
görebilmemiz için seviye tespit sınavı yapılır.
6-8 kişilik sınıflarda 36 saat ingilizce dersi.

12 HAZİRAN
22 HAZİRAN

12 HAZİRAN
22 HAZİRAN

FUTBOL

K A M PI

Peşin ödeme, kardeş katılımları ve iki dönem katılımlarda %5 indirim yapılır. KDV dahildir.
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BİR GÜNLÜK ÖRNEK PROGRAM 
08:45 Kalkış ve hazırlanma
09:00-09:15 Sabah sporu
09:15-10:00 Kahvaltı
10:00-11:30 Aktivite
11:45-13:15 Aktivite
13:15-14:00 Öğle yemeği
14:00-15:00 Dinlenme
15:00-16:00 Aktivite
16:15-17:45 Aktivite
18:00-19:15 Aktivite
19:30-20:30 Akşam yemeği
21:00-23:00 Gece eğlenceleri 
23:00 Odalara çıkma ve yatma

Gruplara bütün 
aktiviteler dönüşümlü 

olarak uygulanır.

‹ngilizce
Tiyatro
Yüzme
Scuba
Müzik
Futbol

Basketbol
Voleybol
Tenis
Eskrim
Okçuluk

Masa Tenisi
Dart

Satranç
Disco
iir

arkı
Dans

Yarımalar
Gece E¤lenceleri
Animasyonlar

Geziler

YÜZME
SPOR
KAMPI

A∕USTOS
DEN‹Z
KAMPI

‹NG‹L‹ZCE
D‹L

KAMPI

DEN‹Z
KAMPI

FUTBOL
KAMPI

DO∕A
KAMPIAKT‹V‹TELER BASKETBOL

KAMPI

Banka Hesap Numaramız // 
Kamp Dünyası Turizm ve Tic. Ltd. Şti.

YAPI KREDİ Mecidiyeköy Şubesi
IBAN No: TR 6900 0670 1000 0000 8214 5052

Kamp ücretine dahil olan hizmetler // 
Konaklama, sabah-öğle-akşam yemekleri,
tüm eğitim araç gereçleri, spor malzemeleri, 
geziler, kamp fotoğrafları, kamp tişörtü.
Kamp ücretine dahil olmayanlar //
Yol ücreti ve şahsi harcamalar.



SEN‹N DÜNYAN





Tüm hakları saklıdır, izinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır.

KAMP DÜNYASI TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.kampdunyasi.com.trkamp@kampdunyasi.com.tr

Ortaklar Cad. Mevlüt Pehlivan Sok. No: 4 D: 4 Mecidiyeköy - İstanbul
Tel (0212) 347 70 74 pbx / Faks (0212) 347 73 59 / GSM 0532 320 64 00

Yüzme // Deniz ve havuzda yüzme eğitimi, sorumlu yüzme antrenörü, grup lideri eşliğinde ve cankurtaran 
gözetiminde yapılır. Yüzme bilmeyen çocuklarımız yüzme öğrenecek, bilenler stilini geliştirecektir. Denizde 
yüzme eğitimi, çekili şamandıralar sınırları içinde verilir. Şamandıraları geçmek yasaktır ve öğretmen tarafından 
gözetim altındadır. Çocuklarımız, yüzme saatlerine grup olarak katılırlar ve kesinlikle tek başlarına denize veya 
havuza giremezler. Denizde veya havuzda çeşitli animasyonlarla zevkli saatler geçirirler. 

Scuba // Aktivitenin amacı çocukları tüplü dalışla tanıştırmaktır. Dalış eğitmenleri tarafından teorik ve pratik 
eğitim verilecektir. İlk derslerinde teorik eğitim ve ilk yardım bilgileri alırlar. Dalış eğitimi havuzda yapılacaktır. 
10 yaşından küçük çocuklar dalış kuralları gereği bu eğitime katılamazlar. Denizdeki dalışlar isteğe bağlı olup 
ücretlidir. 3 metreden fazla derinliğe dalış yapılmaz.

Spor // Çocuklarımızın bedensel gelişimine yardımcı olmakla birlikte çocuğun kendine güveninin artmasını, 
heyecanını ve stresini kontrol altına almasını ve kendi bedeninin bilincine varmasını sağlar. Spor aktiviteleri 
beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından verilecek, her branşta turnuvalar düzenlenecek, 
kazananlar ödüllendirilecektir. Spor faaliyetleri her gün sabah sporu ile başlar. Gün içindeki spor aktivitelerine, 
programları dahilinde grup olarak katılırlar. Kamp süresi boyunca basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporları 
yanında eskrim, okçuluk, masa tenisi, dart, satranç gibi bireysel sporları da öğrenirler. Bu dallarda grup olarak 
takımlar çıkarır ve turnuvalara katılırlar. Gruplar arasında bir yarış söz konusudur ve bundan müthiş zevk alırlar. 
Bu arada hiç yapmadıkları spor dallarıyla tanışıp kamptan sonra da bu spora devam edebilirler.

Tiyatro, Müzik, Şiir, Şarkı, Dans, Bateri ile Ritm Dersleri // Çocuklarımızın beden dilini kullanarak anlatma ve 
yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirmesine katkı sağlar. Bu yolla kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi 
ve yorumlamayı öğrenir. Çocuklarımızın en sevdiği aktivitelerdir. Dersler drama öğretmenleri, tiyatro ve müzik 
eğitmenleri tarafından verilecektir. Çocuklar kamp süresi içinde tiyatro öğretmenleri ile bir oyun hazırlarlar. 
Skeç gecesinde bu oyunlarını tüm kamp öğrenci ve öğretmenlerine sahnelerler. 

Gece Eğlenceleri // Öğrencisinden öğretmenine bütün kampın bir araya geldiği gece programları, eğlencenin 
yanında büyük bir aile olduğumuzu bize hissettirir. Disko, partiler, konserler, yarışmalar, gece sineması ve 
çeşitli animasyonlar...

Geziler // Gruplar halinde dönüşümlü olarak yapılacaktır. Her gezi grubuna bir idareci, sorumlu öğretmenler 
ve grup liderleri eşlik eder. Çevreyi tanıma ve kültür gezileri...

Ulaşım // İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Yalova, Bursa’dan otobüslerle sağlanacaktır. Diğer şehirlerden 
katılan öğrencilerimizin sayısı grup oluşturduğu takdirde Kamp Dünyası görevlisi eşliğinde gidiş ve dönüş 
ulaşımı sağlanır. Grup ulaşımı olmayan şehirlerden katılan öğrencilerimiz, Deniz Kampı, İngilizce Dil Kampı, 
ve Yüzme Kampı için İzmir Otogarı’nda veya İzmir Havaalanı’nda. Doğa ve Spor Kampı, Basketbol ve Futbol 
Kampı için Bolu Otogarı’nda Kamp Dünyası görevlisi tarafından karşılanır ve dönüşte aynı şekilde uğurlanır. 
Öğrencilerimizin ulaşımı önceden planlanacak, ailelerin istekleri dikkate alınarak organize edilecek ve detayları 
kamptan önce mektupla velilerimize bildirilecektir. Dileyen aileler çocuklarını kampa getirip, alabileceklerdir. 
Fazla eşyaların kullanma ve toplamada öğrencilerimize zorluk çıkaracağı unutulmamalıdır. Öğrencimizin 
yanında getirmesi gereken eşyaların listesi kamp başlamadan önce velilerimize gönderilecektir.

Kayıt Şekli // Lütfen önce telefonla veya internet sitemizden ön kayıt yaptırınız. Müracaat sırasına göre kesin 
kayıt işlemleri yapılmaktadır. Kontenjan sayısı ve öğrencilerimizin yaş ile cinsiyet bilgileri dikkate alınarak kesin 
kayıt yapılacaktır. En küçük 9, en büyük  17 yaşındaki öğrenciler kampa kabul edilmektedir. 9-14 ve 15-17 
yaş gruplarına ayrı kamp programları uygulanır. Arzu eden velilerimiz merkezimize gelerek veya temsilcimiz 
bulunan illerde Kamp Dünyası görevlilerini adreslerine çağırarak kayıt yaptırabilirler. Yaptırdığınız kesin kaydınızı 
05 Haziran 2017 tarihine kadar iptal ettirebilirsiniz, bu tarihten sonra iptal kabul edilmez.

İzmir İrtibat
0532 742 29 40

Adana İrtibat
0532 320 64 00

KAMP DÜNYASI
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