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Spor • Sanat • Doğa • İngilizce • Liderlik



TED Okulları Kamp Tesisi ve
ULUDAĞ YAZ KAMPI STANDARTLAR

Spor ve Sanat
AKTİVİTELERİ

Deneyimli

• 38 farklı kampüsteki tüm TED Okullarından arkadaşlar

• Fiziksel ve sosyal gelişim

• Liderlik ve özgüven gelişimi

• Sorumluluk bilincinin artması

• İlgi alanlarını keşfetme

• Eğlence, oyun ve unutulmaz yaşam deneyimi

• Üstün standartlar ve donanımlı eğitmenler

•  Uluslararası okul-dışı eğitim kurumu Geleceğin Yıldızları 
işbirliği ve tecrübesi

•   Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri içinde kamp tesisi, 
spor sahaları, havuz ve aktivite alanları

• Her 4 öğrenci için görev yapan 1 kamp eğitmeni

•  Sadece kampın kullanımına özel Uludağ Monte Baia Otel’de
 4-5-6’şar kişilik odalarda konaklama

• Sabah, öğle, akşam yemekleri ve ara atıştırmalıklar

• 24 saat kampta görevli kamp sağlık ekibi

•  TED Okulları eğitmenleri eşliğinde kampa gidiş - dönüş 
yolculuğu

• Katılım sertifikası ve özel ödüller

EĞİTMENLER
Her anı özenle hazırlanmış, eğlence, arkadaşlık ve 
macera dolu kamp programında, dünya 
standartlarının üzerinde bir oranla her 4 öğrenci 
için 1 eğitmen görev yapıyor. TED Okulları 
eğitmenlerinin yanı sıra uzman kamp 
yöneticileri ve ortalama 5 yıl kampçılık ve 
koçluk tecrübesine sahip dinamik kamp koçları 
da öğrencilere kamp süresince eşlik ediyorlar.

Kamp PROGRAMI

Basketbol • Voleybol • Yüzme • Futbol
Hokey • Beyzbol • İnsan Langırtı

Okçuluk • Mini Golf • Masa Tenisi  
El Sanatları • Drama • Fotoğrafçılık

Dans • Ritim Atölyesi 

Doğa, İngilizce 
Liderlik ve Seçmeli
AKTİVİTELER

English for Fun • Orienteering • Flying Fox 
İp Parkurları • Çadır Kurma • Ateş Yakma 

Doğa Yürüyüşü • Satranç • Mutfak Atölyesi 
Kamp Gazetesi • Yıldız Gözlemi 

Takım Oyunları

Uluslararası Kamp Direktörlüğü sertifikalı 
uzmanlar tarafından hazırlanan kamp 
programında öğrenciler, kendi yaş gruplarından 
oluşan küçük gruplarda deneyimli eğitmenlerle 
spor, sanat, doğa, İngilizce ve liderlik becerilerini 
geliştiriyor. Kamp süresince günde 5 aktivite; 
yaş gruplarına özel olarak sunulan toplam 34 
farklı aktivite içinden ilgi alanlarına göre tercih 
edeceği 24 aktiviteyi yapma fırsatı buluyor.
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IŞ BIRLIĞI ILE

Ulaşım 
Kampa gidiş-dönüş ulaşımı ücrete dahildir. Okul yönetimlerinin değerlendirmeleri sonucunda; Öğrencilerinin 
kampa ulaşımı eğitmenler eşliğinde otobüsle sağlanacak TED Okulları: 
· Afyon · Aliağa · Ankara · Atakent · Bursa · Çorum · Denizli · Ege · Eskişehir · Isparta · İstanbul · İzmir 
· Karabük · Karadeniz Ereğli · Kocaeli · Polatlı · Rönesans · Zonguldak

Öğrencilerinin kampa ulaşımı eğitmenler eşliğinde uçakla sağlanacak TED Okulları:  
· Adana · Alanya · Antalya · Batman · Bodrum · Diyarbakır · Elazığ · Gaziantep · Hatay · Kayseri · Konya · Konya 
Ereğli · Kuzey Kıbrıs · Malatya · Mersin · Samsun · Sivas · Şanlıurfa · Tokat · Trabzon

Kayıt 
Her okul için belirlenmiş bir kontenjanı olan bu kampa 
kayıtlar başvuru önceliğine göre kabul edilecek, 
kontenjanı dolan okulun kayıt işlemleri durdurulacaktır. 
Başvuruların tamamlanması için belirlenmiş son tarih 
15 Nisan 2018’dir.

Çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, 
www.teduludagkampi.com adresinden havale veya 
kredi kartı  ödeme seçenekleri ile online olarak 
kayıt yapabilir ya da basılı kayıt formlarını ilgili Okul 
Müdürlüğü’ne ulaştırabilirler.

Kamp Danışma Hattı 

0850 450 1989
Fotoğraf, Video Galerisi ve Online Kayıt için 

www.teduludagkampi.com

Ücret 2250 TL (KDV Dahil) 
Kamp ücretine; kampa ulaşım, 6 gece 7 gün 
her şey dahil tam pansiyon konaklama, 
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 2350 TL 
olarak 4 taksitte ödeyebilirler.

Aynı aileden kardeşlere %5’er, birden fazla 
döneme katılanlar için devam ettiği dönemde 
%5 indirim uygulanır.


