2017 TED Okulları Uludağ Yaz Kampı
DÖNEM: 15-21 AĞUSTOS 2017 · SINIF: LİSE HAZIRLIK, 9. VE 10.SINIFLAR

2017 TED Okulları Uludağ Yaz Kampı; 38 farklı kampüste dünya standartlarında nitelikli eğitim
programları sunan Türk Eğitim Derneği, TED Okulları öğrencilerine özel olarak hazırlanan “2017
TED Okulları Uludağ Yaz Kampı” nı uluslararası okul – dışı eğitim kurumu Geleceğin Yıldızları ile
beraber sunuyor. Bu program ile Lise Hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yaz döneminde sosyal,
sportif ve liderlik gelişimlerinin devam etmesi, eğlenirken yeni arkadaşlıklar kurmaları ve
TED ruhunu pekiştirmeleri hedefleniyor.

Kamp Danışma Hattı

Tel: 0 850 450 1989

Kamp Tesisi
Kamp tesisinde rahatlık ve güvenlik açısından yalnızca öğrencilerin
ve eğitmenlerin bulunması önemlidir. Bu şartları sağlamak amacıyla
Uludağ Monte Baia Otel, kamp konaklama merkezi belirlendi. Öğrenciler
eğitmenleriyle aynı tesiste, 4-5’er kişilik odalarda konaklıyorlar.

Üstün Standartlar ve Eğitmenler
Her anı özenle hazırlanmış, eğlence, liderlik ve macera dolu programlarda,
dünya standartlarının üzerinde bir oranla, her 5 öğrenci için 1 genç ve
dinamik kamp koçu görev yapıyor. Kamp sırasında TED Okulları eğitmenleri
de öğrencilere eşlik ediyorlar. Kamp süresince doktor ve hemşireden oluşan
sağlık ekibi görev yapıyor, her öğrenci için özel sağlık sigortası yapılıyor.

Spor, Sanat, Doğa, Sosyal Sorumluluk, Liderlik
Kamp programı öğrencilere, kendi yaş grubundan oluşan küçük gruplarda,
deneyimli eğitmenlerle spor, sanat, doğa ve liderlik aktiviteleri sunuyor.
Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapıyor, kampın coşkulu ortamında
doyasıya eğlenip yeni arkadaşlar ediniyorlar.

Öğrencileri Kampta Neler Bekliyor?
	Kamp için özel düzenlenmiş tesisler, spor sahaları ve aktivite alanları
Sadece kampın kullanımına özel Uludağ Monte Baia Otel’de 4-5’er kişilik
odalarda konaklama
Günün 24 saati öğrencilerle beraber olan genç ve dinamik uluslararası
kamp personeli
Basketbol, Voleybol, Futbol, Hokey, Beyzbol, Canlı Langırt gibi takım
sporları
Takımdaşlık ve liderlik aktiviteleri, toplam 10 saat sosyal sorumluluk
projesi
Yüzme, okçuluk, el sanatları, satranç, fotoğrafçılık, drama, aşçılık gibi
seçmeli aktiviteler
Doğa aktiviteleri, trekking, flying fox, ip parkurları, orienteering
Define avı, karaoke, yarışmalar, kamp dansları gibi eğlenceli gece
aktiviteleri
Aktiviteler sırasında eğitmenler ile İngilizce pratik yapma imkanı
Tüm TED Okullarından yeni arkadaşlar ve eğitmenler
24 saat kampta görevli kamp doktoru ve kamp hemşiresi
Katılım sertifikası

Ulaşım
Kampa ulaşım ücrete dahildir. Okul yönetimlerinin değerlendirmeleri
sonucunda; Öğrencilerin kampa ulaşımı eğitmenler eşliğinde otobüsle
sağlanacak TED Okulları: Afyon · Aliağa · Ankara · Atakent · Bodrum · Bursa
· Ege · Eskişehir · Isparta · İstanbul · İzmir · Karabük · Karadeniz Ereğli
· Polatlı · Rönesans · Zonguldak
Öğrencilerin kampa ulaşımı eğitmenler eşliğinde uçakla sağlanacak TED
Okulları: Alanya · Antalya · Batman · Çorum · Hatay · Kayseri · Konya
· Kuzey Kıbrıs · Malatya · Mersin · Samsun

Ücret
1950 TL (KDV Dahil)
Kamp ücretine; 6 gece 7 gün her şey dahil tam pansiyon konaklama, kampa
ulaşım, eğitimlerde kullanılacak her türlü malzeme, kamp tişörtü, Acıbadem
Sigorta acil sağlık sigortası ve kamp fotoğraflarının olduğu anı albümü
dahildir. Kamp ücretini taksitli ödemek isteyen aileler ücreti tüm kartlar ile
2050 TL olarak 4 taksitte ödeyebilirler. Kardeşlere %5’er indirim uygulanır.

Kayıt
Her okul için belirlenmiş bir kontenjanı olan bu kampa kayıtlar başvuru
IŞ BIRLIĞI ILE

önceliğine göre kabul edilecek, kontenjanı dolan okulun kayıt işlemleri
durdurulacaktır. Başvuruların tamamlanması için belirlenmiş son tarih
31 Mayıs 2017’dir. Çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler kayıt işlemlerini
www.teduludagkampi.com adresinden online kayıt yaparak ya da basılı

Kamp Danışma Hattı:

kayıt formlarını ilgili Okul Müdürlüğü’ne veya bilgi@teduludagkampi.com

0 850 450 1989

adresine ulaştırarak tamamlayabilirler. Kampla ilgili detaylı bilgi, fotoğraf ve

www.teduludagkampi.com

video galerisi için www.teduludagkampi.com’u ziyaret edebilirsiniz.

