
 

KAMP HAKKINDA 
Tam bir festival havası! Sen de gelsene... 
Wakeboard kampı, gençler arasında popüler olan board sporlarından son yıllarda trend 
haline gelen wakeboard sporunu kampçılara öğreterek, onlara özel bir deneyim yaşatır. 
 
Neden burası başka? 
Friends’in atmosfer olarak en farklı kamp tesisi olan Hip-Notics Cable Park, dünyanın en 
önemli kablolu su kayağı merkezlerinden biridir.? 
Bu tesiste kampçılar, ünlü riderlarla birebir çalışma şansı bulur ve belli bir seviyeye geldikten 
sonra freestyle rampalarında kendilerini geliştirir.? 
Aynı zamanda tesis, kamp süresince dünyanın farklı ülkelerinden gençleri misafir eder ve 
uluslararası bir ortam sunar. Böylece kampçılar, alternatif sporların tadını çıkarmanın yanı 
sıra farklı kültürlerde bambaşka insanlarla tanışıp yeni dostluklar kurmanın keyfini çıkarır.? 
Eğlencenin, adrenalinin, heyecanın ve arkadaşlığın doyasıya yaşandığı kamp tam bir festival 
havasında geçer.? 
 
Kamp ortamı nasıl? 
Günün büyük kısmını wakeboard yaparak geçiren kampçılar, serbest zamanlarda kaykay, plaj 
voleybolu, basketbol ve masa tenisi gibi sporları yapma şansı da bulur. Programda Melen 
Çayın'da rafting gibi adrenalin dolu aktiviteler de yer alır. Gündüz saatlerini wakeboard ve 
diğer spor etkinlikleri ile değerlendiren kampçılar, geceleri ise kamp direktörleri ve koçlar 
tarafından hazırlanan aktiviteler ve partilerde eğlenir. 
 
BURASI BAŞKA 
Çünkü burada eğlence ve arkadaşlık var. Friends kampları şehirde öğrenilen tüm ezberleri 
bozuyor. Kampçıları, burada doğa, macera, adrenalin, eğlence, arkadaşlık, spor, sanat ve 
hayat boyu anlatılacak çok keyifli anılar bekliyor. Kampçılar eğlenceli vakit geçirirken 
koçlarının rehberliğinde farklı şehirlerden ve ülkelerden kendi yaş grubundan arkadaşlarla 
tanışıyor. Kampta kurulan dostluklar ömür boyu devam ediyor. 
 
Çünkü gerçek macera burada yaşanır. Friends kampları, önce gençleri şehir hayatının 
getirdiği tüm zorunluluklardan ve alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Sonra onlara kendileri için 
özel olarak hazırlanmış ve planlanmış gerçek hayatla karşı karşıya kalacakları yepyeni 
maceralar yaşatıyor. Kampta yaşanan heyecan dolu her tecrübe kampçıları gerçek hayatta bir 
adım öne taşıyor. 
 
Çünkü burada kendini keşfedersin. Tüm Friends kampları süresince kampçılar; liderliği, bir 
organizasyonun içinde başkaları ile ortak çalışabilmeyi, iş bölümünü öğreniyor. Sosyal 
davranışlarında sağlıklı hareket edebilme, insanlarla doğru ilişkiler geliştirme, bireysel ve 
yaşamsal sorumlulukları edinme gibi özelliklerinin farkına varıyor. Şehre daha özgüvenli, 
kendi kararlarını almayı öğrenmiş, ayaklarının üzerinde durabilmeyi başaran ve bir sonraki 
kamp için heyecan duyan bireyler olarak geri dönüyor. 
 
Çünkü burada genç, dinamik ve tecrübeli ekip var. Geleceğimiz olan gençlerin, özgüvenlerini 
geliştiren, onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için rehberlik eden genç, dinamik, 
tecrübeli ve işine tutku ile bağlı bir ekibiz. Friends kampları kültürüne uygun olarak ekip 
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arkadaşlarımızı eski kampçılarımız arasından seçiyor ve onları koç olarak eğitiyoruz. 
 
Çünkü kampçılara doğal ve eğlenceli kamp tesisleri sunuyoruz. Kamp merkezlerimizi, 
gençlerin beklentileri doğrultusunda Türkiye‘nin ve dünyanın en temiz ve doğal yapısını 
koruyan bölgelerinden seçiyor, tesislerimizi gençlerin keyif alacağı ve rahat edeceği şeklide 
dizayn ediyoruz. Bu sayede kampçılarımızın, kamp içerisinde özgürce ve güvenle hareket 
etmelerine olanak tanıyoruz. 
 
Çünkü önceliğimiz güvenlik ve sağlık. Kamplarda yapılan aktivitelerde güvenliği en üst 
seviyede tutuyoruz. Teknik eğitimleri, konusunda uzman profesyonel eğitmenlerden alıyoruz. 
Kamp merkezlerimiz modern ve tam donanımlı sağlık kuruluşlarına yakın noktalardan 
seçiyor, kamp öncesinde sağlık kuruluşları ile gerekli anlaşmaları yapıyoruz. Tesislerimizde 
her zaman güvenlik personeli bulunduruyoruz. 
 
Çünkü örnek ve lider koçlarla çalışıyoruz. Koçlarımız, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde 
okuyan, liderlik yönü kuvvetli, gençlerle rahat iletişim kurabilen eski kampçılardan oluşuyor. 
Koçlarımızı her yıl kamplar öncesinde gerçekleşen oryantasyon programı ile kamplara 
hazırlıyoruz. Kamplarımıza branşında başarılı ünlü sporcuları, sanatçıları, bilim ve iş 
insanlarını konuk ediyor, deneyimlerinden faydalanıyoruz. 
 
Çünkü gençlerin beklentilerine uygun kamp programları hazırlıyoruz. Gençlerin 
alışkanlıklarını, hobilerini ve beklentilerini yakından takip ediyor kamp programlarımızı bu 
doğrultuda hazırlıyoruz. Kamplarda alternatif sporlardan partilere kadar pek çok renkli 
aktiviteye yer veriyor ve gençlerin unutulmaz hatıralar ile evlerine dönmeleri için çalışıyoruz. 
 
Çünkü burada farklı ülkelerden ve milletlerden kampçılar var. Kamplara katılan gençleri 
sadece Türkiye ile sınırlı tutmuyor, dünyanın farklı ülkelerinden kampçıları misafir ediyoruz. 
Böylece dünya gençlerinin birbirleri ile kaynaşmalarını ve yeni dostluklar kurmalarını 
sağlıyoruz. 
 
Çünkü gençlerin tercih ettiği dünya markaları ile sponsorluk anlaşmaları 
yapıyoruz. Gençlerin sevdiği markalar ile sponsorluk anlaşmaları yapıyor, bu markaların 
ürünlerini kampçılara hediye ediyoruz. Gençlerle yakın olmak ve onların isteklerini daha iyi 
anlamak için okul festivallerine katılıyor ve etkinlikler düzenliyoruz. 
 
Çünkü burada profesyonel fotoğraf ve video çekimleri ile anıları kayıt 
ediyoruz. Kampçılarımızın en güzel anları, profesyonel çekim ekibi tarafından görüntüleniyor 
ve edit işlemleri sonrası internet üzerinden paylaşılıyor. Aileler kamplarda yaşananları günlük 
olarak blog ve sosyal medyadan takip edebiliyor. 
 
Çünkü çocuklarınıza verdiğiniz değeri iyi biliyor ve ailelerle iletişime önem 
veriyoruz. Çocukların anne babaların en değerli varlıkları olduğunu biliyor, kampçı adayları ve 
aileleri ile güçlü ve sağlıklı iletişim kurabilmek için teknolojinin getirdiği tüm imkanları 
kullanıyoruz. Çağımızın en güçlü iletişim mecrası olan internet ve sosyal ağlarda etkin şekilde 
yer alıyor, gençleri ve aileleri düzenli olarak bilgilendiriyoruz.  
 



 

Çünkü farklı yaş gruplarına göre dizayn edilmiş kamp programları hazırlıyoruz. Kamp 
programlarımızı, gençlerin yaş gruplarına göre farklı içerikler ile hazırlıyoruz. Böylece her yaş 
grubundaki gencin beklentilerine cevap veren, zevk alarak katılacakları keyifli bir kamp 
atmosferi yaratıyoruz. 
 
KAMP MERKEZİ 
Antalya - Manavgat Kamp Merkezi Antalya Manavgat’ta yer alan kamp merkezi aynı 
zamanda dünyanın en büyük kablolu su kayağı ve wakeboard tesislerinden biridir. Antalya 
hava limanına sadece 30 dakika mesafede olan kamp tesisi, portakal ağaçlarının ortasında 3 
yapay gölet, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, trambolin, kaykay rampaları, konser ve 
parti mekanları, oyun odaları, restoran ve fast food alanlarından oluşmaktadır. 2000 m² 
sosyal alanın yer aldığı tesiste su sporları için 90 dönümlük 3 gölet mevcuttur. Wakeboard, su 
kayağı, trick ski, kneeboard ve wakeskate gibi su sporlarının yapılabildiği göletlerde freestyle 
hareketler için rampalar da yer almaktadır. Tesisin en önemli özelliklerinden birisi de 
göletlerin Köprülü Kanyon’dan geçen Köprü Çay’nın temiz suları ile dolduruluyor olmasıdır. 
Tesiste konaklama 2 veya 5 kişilik klimalı, içerisinde tuvalet ve duşların yer aldığı 
bungalovlarda yapılmaktadır. Detaylı inceleme için tıklayınız. Hip - Notics Cable Park 
 
GENEL BİLGİLER 
Sağlık Ve Sigorta Friends kamplarına katılan kampçıların seyahat masrafları, T.C. Kültür ve 
Turzim Bakanlığı'nın "Seyahat Acentesi Zorunlu Sigorta Poliçesi" ile güvence altına alınır. 
Kamp sırasında yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı gerekli müdahale sistemi 
oluşturulmuştur. Kamp ekibi temel ilk yardım bilgisine sahiptir. Kamp tesisleri özel ve resmi 
sağlık kuruluşlarına 15-20 dakika mesafededir. Kamp öncesinde kampçıların sağlık durumları 
hakkında ailelerden detaylı bilgi alınır ve geçirmiş olduğu hastalıklar veya düzenli kullandığı 
ilaçlar kampçıların dosyalarına işlenir. Özel sağlık sigortası bulunmayan kampçıların, kamp 
koşullarına özel hazırlanan “Kamp Sağlık Poliçesi” yaptırması zorunludur.  
 
Yemekler Kamplardaki yemekler, gençlerin damak tatlarına ve günlük kalori ihtiyaçlarına 
göre hazırlanmış özel mönülerden oluşur. Kamp süresince yapılan aktiviteler sırasında 
kaybedilen kaloriler besin değeri yüksek gıdalar ile geri kazanılır. Günde 3 öğün açık büfe 
sunulan yemekler beş çayı ve barbekü partileri ile renklendirilir.  
 
Ulaşım Kamp merkezlerine ulaşım, tesislerin yer aldığı bölgeye göre özel otobüsler veya uçak 
ile sağlanır. Gençlerin birbirleri ile kaynaşmaları için birlikte yolculuk yapmaları tavsiye edilir. 
Yolculuk boyunca kampçılara koçlar eşlik eder. Kamplara hareket ve kamplardan dönüş 
noktası İstanbul'dur. İsteyen aileler çocuklarını kamp merkezine kendileri teslim edip, teslim 
alabilirler.  
 
Kamp Fotografları Kampta, eğitimler ve aktiviteler profesyonel kameramanlar ve 
fotoğrafçılar tarafından kayıt edilir. Grup fotoğrafları ve videolar sosyal medya sayfalarında 
yayınlanır.  
 
Ödüller ve Sertfika Kampçılara hatıra olarak kamp özel ödülü verilir. Kampta yapılan teknik 
eğitimlerin sonunda isteğe bağlı olarak yapılan sınava katılan kampçılar, uluslararası 
geçerliliği olan sertifikaları almaya hak kazanır. Ayrıca kamp esnasında yapılan yarışmalarda 
başarılı olan kampçılar, sponsorlar tarafından ödüllendirilir. 
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SIK SORULAN SORULAR 
Soru 1. Kamplara kaç yas grubu gençler katılıyor? 
Friends kamplarına 7-18 yaşlar arasındaki öğrencileri kabul ediyoruz. Gençlerin 
katılabilecekleri programlar yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Kampçılar, koçlar 
tarafından 7-9, 10-13 ve 14-18 yaş olmak üzerine gruplara ayrılıyor. Her yaş grubu koçlar 
eşliğinde kendi program akışını takip ediyor. Kamp programları, gençlerin yaş gruplarına 
uygun aktiviteler seçilerek hazırlanıyor. 
 
Soru 2. Kamplarınıza hangi sehirlerden katılım gerçeklesiyor? 
Kamplarımıza Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinden gençler katılıyor. En yoğun talep 
İstanbul başta olmak üzere; İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Samsun, 
Antalya, Muğla, İzmit, Eskişehir, Çanakkale ve Kayseri'den geliyor. Kamplarımız aynı zamanda 
Amerika, Kanada, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Rusya ve Kıbrıs'tan da gençler 
katılıyor. 
 
Soru 3. Kamplarınıza katılan gençler hangi okullarda okuyor? 
Kampçılarımız bir çoğu yaşadıkları şehirlerdeki eğitim başarısı yüksek ve köklü geçmişi olan 
okullarda okuyorlar. Kampçılarımızın eğitimlerine devam ettiği okullar, kamp aktivitileri gibi 
okul dışı etkinlikleri teşvik ediyor. Robert Koleji, Avusturya Lisesi, Alman Lisesi, Deniz Atı 
Koleji, Koç Okulları, Hisar Okulları, Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, 
Kabataş Anadolu Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Irmak Okulları, Gaziantep Kolej Vakfı, Sanko 
Okulları, Yüce Koleji, TED Kolej, BLIS, Emine Örnek Koleji, Sezin Koleji, Bahçeşehir Koleji, Doğa 
Koleji, Saint Joseph Lisesi, İtalyan Lisesi, İstek Vakfı Okulları, FMV Işık Okulları, Terakki Vakfı 
Okulları, MEF Okulları, Tevfik Fikret Okulları, Kültür Okulları, Alev Okulları, İTÜ Geliştirme 
Vakfı Okulları, Açı Okulları, Bifen Okulları, İzmir Amerikan Koleji, TAKEV, Piri Reis Okulları, 
Küçük Prens, Bilkent Okulları, Tarsus Amerikan Koleji, AKEV, Yükseliş Koleji ve Final Okulları 
kampçılarımızın devam ettiği bazı okullardır. 
 
Soru 4. Çocuğum utangaç ve çekingen. Bu sorun yaratır mı? 
Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Kamplarımızın asıl amacı kampçıların sosyalleşmesi 
için uygun ortamı hazırlamak ve onlara yol göstermek. Yapılan aktiviteler, oda düzenleri ve 
grup çalışmaları ile kampçıların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine destek oluyoruz. 
Koçlarımız, bu gibi durumlarda kampçıların yanında olup diğer kampçılarla kaynaşmalarına 
yardımcı oluyor. 
 
Soru 5. Kampta kampçılar ile kimler ilgileniyor? 
Kamp programları süresince kampçıların, tüm sorumluluğu kamp direktörleri ve 
koçlarımızdadır. Koç ve yönetici kadromuz, gençlerle iyi iletişim kurabilen, genç, dinamik ve 
kamp tecrübesi olan eski kampçılarımız arasından Liderlik Programı sonrasında seçilmektedir. 
Bu programda başarı gösteren gençler, teorik ve pratik kamp eğitimleri sonrasında 
kamplarda görev alırlar. Kamplarda koçlarımıza uluslararası kamp direktörlüğü sertifikası 
sahibi direktörler liderlik eder. Kampçılarımızın, hayatına yön vermekte önemli rol oynayacak 
olan koçlarımızın eğitim hayatında başarılı, aile hayatında düzenli, pozitif dünya görüşlü ve 
örnek teşkil edecek karakterde olmaları çok önemlidir. Kamplarımızda kampçı/koç oranı 
program içerikleri ve yaş grubuna göre 3/1 ile 8/1 arasında değişmektedir. 
 



 

Soru 6. Kampçılar hastalanır veya yaralanırsa ne yapıyorsunuz? 
Öncelikle böyle durumun oluşmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Oluşabilecek sağlık 
sorunlarına karşı tesislerimizde sağlık personeli bulunduruyoruz. Kamplarda görevli 
koçlarımıza ve eğitmenlerimize yönelik oryantasyon eğitimlerinde ilk yardım seminerleri 
düzenleyerek bilgilerini güncel tutmalarını sağlıyoruz. Herhangi bir sakatlık durumunda ise ilk 
müdahaleyi yaptıktan sonra 10-20 dk. mesafede bulunan ve 24 saat hizmet veren tam 
teşekküllü sağlık merkezlerinden destek alıyoruz. Aileleri en kısa sürede telefon ile 
gelişmelerden haberdar ediyoruz. 
 
Soru 7. Kamplarda yapılan aktiviteler güvenli mi? 
Kamplarda yapılan tüm aktiviteler, uzman eğitmenler tarafından koçların gözetiminde 
gerçekleşmektedir. Aktivitelerin uygulamasındaki en önemli husus, kampçıların kontrollü bir 
program dahilinde uzman eğitmenler ile çalışmasıdır. Kamplarda eğitimler, yapılacak 
aktivitenin niteliğine göre eğitim için ayrılmış özel alanlarda verilmektedir. Kampçılar, 
eğitimler sırasında yaş, fizik ve seviyelerine göre ayrılmakta ve gruplar halinde çalışmaktadır. 
Aktiviteler ve eğitimler sırasında kask, can yeleği ve emniyet kemeri gibi güvenlik 
malzemeleri kampçılara tahsis edilmektedir. 
 
Soru 8. Kamplarda yemek düzeni nasıl? 
Kamplardaki yemekler, kampçıların damak tatlarına ve günlük kalori ihtiyaçlarına göre 
hazırlanmış özel mönülerden oluşur. Kamp süresince yapılan aktiviteler sırasında kaybedilen 
kaloriler besin değeri yüksek gıdalar ile geri kazanılır. Yemekler beş çayı ve barbekü partileri 
renklendirilir. Ayrıca kamp tesisinin bulunduğu bölgeye özel yöresel yemekler kampçıların 
beğenisine sunulur. 
 
Soru 9. Ulaşım imkanı saglıyor musunuz? 
Kamplarımıza Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinden katlım olduğu için ulaşım 
konusunda aileleri serbest bırakıyoruz. Dileyen aileler, çocuklarını kamp merkezine kendileri 
teslim edip teslim alabiliyor. Ulaşımı ailesi tarafından sağlanmayan kampçılar ise şehir 
merkezlerinden kamp merkezlerine koçlarla birlikte seyahat ediyor. Kamp merkezlerine 
ulaşım ve transferler, tesislerin yer aldığı bölgeye göre TÜRSAB belgeli lüks otobüsler veya 
havayolu ile sağlanıyor. Yurtdışından veya şehir dışından gelen kampçılar için ekstra 
ücretlendirilerek transfer organize edilebiliyor. 
 
Soru 10. Kampçılarla ve koçlarla nasıl iletisim kuruluyor? 
Kamplarımızın temel amaçlarından biri de gençlerin kendi ayakları üzerinde durmasına fırsat 
vermek. Bu nedenle velilerin, zorunlu kalmadıkça gün içerisinde kampçıları telefon ile 
aramalarını önermiyoruz. Kampçılar, yoğun bir program takip ettikleri için görüşme saatleri 
dışındaki aramalar program akışında aksamalara neden oluyor. Aileler kampçılar ile kendini 
cep telefonlarından kamp rehberinde belirtilen saatlerde görüşebiliyorlar. Acil durumlarda 
ise aileler, kamp ve program direktörlerini arayabiliyorlar. 
 
Soru 11. Cep telefonları ile ilgili prosedür nedir? 
Cep telefonlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini biliyoruz. Cep 
telefonları birçok alanda işimizi kolaylaştıran cihazlar olduğu gibi çoğu zamanda 
hayatımızdan fazla zaman çalıyorlar. Bu nedenle kamplarımızda cep telefonları ile ilgili bazı 
kısıtlamalar var. Kampa cep telefonu, tablet, notebook ve psp gibi elektronik cihaz getiren 



 

kampçılarımızdan bunları kamp süresince topluyor, kamp programında yer alan belli 
saatlerde kullanmalarına izin veriyoruz. 
 
Soru 12. Çocuğuma ne kadar harçlık vermeliyim? 
Kamplarımızda konaklama, yemek ve teknik eğitimler kamp ücretine dahil olduğu için 
çocuğunuza kamp rehberinde belirtilen miktarda harçlık vermeniz yeterlidir. Kampçılara 
verilen harçlıklar, kamp bankasında toplanır ve ihtiyaçları doğrultusunda günlük olarak 
kampçılara dağıtılır. Kampçılar harçlıklarını gezilerde, hediyelik eşya ve market 
alışverişlerinde, ekstra etkinliklerde (go-cart, alpine coster, SPA vs.) kullanabilirler. 
 
Soru 13. Kamp ücretine neler dahil? 
Tam pansiyon konaklama, TÜRSAB seyahat sigortası, eğitimler ve aktiviteler, teknik 
malzemeler (yelken, board, vs.), güvenlik ekipmanları (can yeleği, emniyet kemeri vs.), kamp 
özel ödülü ve sertifika. ***Ulaşım, transferler, şehir turları, kamp özel sağlık sigortası, alpine 
coster, SPA girişi, sürat teknesi ile yapılan su sporları vb. ekstra etkinlikler kamp ücretlerine 
dahil değildir. 
 
Soru 14. Kayıt ve ödeme işlemleri ne zaman ve nasıl yapılıyor? 
Friends kamplarında kayıtlar her yıl Eylül ayında başlamaktadır. Kampların verimli geçmesi ve 
yaş grubu/cinsiyet dengesinin bozulmaması için kayıtlar kontenjanla sınırlandırılmıştır. Her 
kampa belli bir sayıda kampçı kabul edilir. Kontenjanlar dolduğunda kayıtlar kapanır. 
Velilerimiz kayıt ve ödeme işlemlerini internet üzerinden rahatlıkla yapabilir. Kamplar 
başlamadan önce tüm ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Erken kayıt 
yaptıranlar veliler, dönemsel fiyat avantajlarından ve kampanyalardan faydalanabilir. 
 
Soru 15. İptal ve erteleme şartları nedir? 
Kaydını yaptırmış bir öğrencinin herhangi bir nedenden dolayı kayıt iptali veya farklı bir 
döneme erteleme yaptırmak istemesi durumunda kamp sözleşmesi ve yönetmelikteki 
maddeler uygulanır. Kampın başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal durumunda ödemenin 
tamamı iade edilir. Kampın başlamasına 30 günden az kalan durumlarda belli bir oranda 
cayma kesintisi uygulanır. Bu konu ile ilgili detayları online kayıt sayfamızda yer alan "Kamp 
Yönetmeliği ve Sözleşmesi" kısmında bulabilirsiniz. 
 
Soru 16. Kamp valizine neler koymalıyız? 
Kampçıların kamp süresince ihtiyaç duyacakları malzemeler, her kampın temasına, program 
içeriğine ve süresine göre değişmektedir. Bu nedenle kamp direktörlerimiz, her kampa özel 
program içerikleri doğrultusunda kampçıların ihtiyaç duyacakları malzeme listesi, ulaşım 
buluşma noktası, hareket saati ve yetkililerin iletişim numaraları gibi bilgileri içeren bir kamp 
rehberi hazırlarlar. Kayıt işlemleri sonrası seçtiğiniz programa ait kamp rehberi e-posta ile 
size gönderilir. 
 
Soru 17. Günlük kamp programında neler var? 
Her kampın programı yaş grubu, kampın hedefi ve kamp merkezinin doğa koşullarına gibi 
donelere göre farklı hazırlanır. Günlük kamp akışı; uyanma, kişisel temizlik, kahvaltı, 
eğitimler, aktiviteler, öğlen yemeği, dinleme, kamp oyunları, beş çayı, serbest zaman, akşam 
yemeği, gece eğlenceleri, geziler ve yatış şeklindedir. Kamp programları bölgeye, kampın 
temasına, eğitim içeriklerine ve yaş grubu göre değişiklik gösterir. 



 

 
Soru 18. Çocuğu kampa katılmış bir veli ile görüşebilir miyim? 
Kamplarımıza her yıl Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden 7-18 yaş arası çocuklar ve 
gençler katılmaktadır. Ekibimizde yer alan yöneticilerimizin de anne-baba olması ve kamp 
tecrübesi yaşamış olmaları nedeni ile çocuğunu ilk kez kampa gönderecek ailelerin kaygılarını 
doğal karşılıyoruz. Bu nedenle kamplar hakkında daha önce çocukları kampa katılmış veliler 
ile görüşmek ve onlardan referans almak istemeniz durumunda sizlere yardımcı oluyoruz. 
 
Soru 19. Aileler kampı ziyaret edebilir mi? 
Kamplarımızın temel amacı, kampçıların özgüvenini arttırmak ve birey olarak onları 
güçlendirmektir. Kampçılar, bunu ancak kamptaki arkadaşları ve koçları ile birlikte ebeveyn 
desteği olmadan başarabilirler. Velilerin kamp ziyaretleri kampçıların, özgüven duygusunu 
zedeleyebilir ve diğer kampçıların aile özlemini tetikleyebilir. Bu nedenle çok ciddi bir sorun 
olmadığı sürece ailelerin kampı ziyaret etmelerine izin vermiyoruz. Acil durum ziyaretleri 
hakkında velilerin kamp yönetimini e-posta veya telefon ile bilgilendirmelerini rica ediyoruz. 
 
Soru 20. Yeni kampçılar ev özlemi çekerse ne yapıyorsunuz? 
Kamplarımızın en önemli hedeflerinden biride kampçılarımızın kendi ayakları üzerinde 
durmayı başarmasıdır. İlk kez kampa katılan kampçılar bu konuda desteğe ihtiyaç 
duyabilirler. 20 yıla yakın bir zamandır kampçılık yapan ve aynı zamanda anne-baba olan 
kamp direktörlerimiz ve gençlerle iletişimi kuvvetli olan tecrübeli koçlarımız aile özlemi çeken 
kampçılarımızla yakından ilgilenmekte ve onları motive etmektedir. İhtiyaç duyulan 
durumlarda velilerle de telefonla iletişime geçilerek işbirliği yapılmaktadır. 


