
TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI 2020

TED’li gençlerin 
yaz sezonu 
BAŞLASIN!

Spor • Liderlik • Sanat • Doğa • Sosyal Sorumluluk

Lise Hazırlık ∙ 9 ve 10. Sınıflar

  5 -11 Temmuz 2020  •  20 - 26 Ağustos 2020



Benzersiz
KAMP PROGRAMI

TED öğrencileri kendi yaşıtlarıyla küçük gruplar  
oluşturuyor ve kamp boyunca ilgi alanlarına  

uygun etkinliklere katılıyor. Deneyimli eğitmenler  
onların spor, sanat, doğa, İngilizce ve liderlik  

becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Tüm kamp programı Uluslararası Kamp Direktörlüğü 
sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanıyor ve her yıl  

farklı aktivitelerle güncelleniyor.

Spor ve Sanat 
AKTİVİTELERİ

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

Sanat Atölyesi • Masa Tenisi • Zumba  
Yoga• Tırmanma Duvarı

TED’lilerin fiziksel ve sosyal gelişimi yazın 
da devam ediyor. Lise kademesi olan 

36 TED Okulundan gelen öğrenciler bu 
özel kampta buluşuyor. Yeni dostluklar 

kuruyor, ilgi alanlarını keşfediyor. 
Sorumluluk bilinçleri artıyor, özgüvenleri 

yükseliyor. Böylece liderlik yetenekleri 
kazanıyor.Tüm bunları eğlenerek ve 

oynayarak deneyimliyor. Yani bu kampta 
hiç kimse sıkılmıyor.  

TED Okulları’nın donanımlı öğretmenleri 
ve okul dışı eğitimde uluslararası 

deneyimi olan Geleceğin Yıldızları ekibi, 
öğrenciler için üstün kamp standartları 

belirliyor.

TED Okulları
ULUDAĞ 

 YAZ KAMPI



Kampta YAŞAM
Uludağ’ın eşsiz doğası TED öğrencilerine benzersiz

bir kamp deneyimi sunuyor. Sadece TED Okullarından gelen 
kampçıların konakladığı Uludağ Monte Baia Otel’de 4-5  

kişilik odalar bulunuyor. Ayrıca havuz, spor ve aktivite alanları 
öğrencileri bekliyor. Sabah, öğle, akşam yemekleri ve tüm gün 

ulaşılabilir alanlarda bulunan atıştırmalıklarla, kamp boyunca 
herkesin sağlığı ve enerjisi yerinde!

Özel sağlık ekibi de 24 saat kamp alanında hazır bulunuyor.
Kampa gidiş ve kamptan dönüş yolculuğuna TED Okulları 

öğretmenleri eşlik ediyor.

Kamp kültürüne alışmaları için mezuniyet törenleri
düzenleniyor. Katılım sertifikası ve özel ödüller ile kamp

hatırasını eve taşıyor.

Özel
AKTİVİTELER

• Orienteering

• Flying Fox

• İp Parkurları

• Çadır Kurma

• Doğa Yürüyüşü

• Satranç

• Tasarım Atölyesi

• Mutfak Atölyesi

• Yıldız Gözlemi

• Takım Oyunları

• Cultural Exchange

Tüm detayları titizlikle düşünülen TED Okulları Yaz Kampı’nda  
tüm öğrencileri, eğlenceli ve macera dolu günler bekliyor. Kamp  

günlerinin aynı zamanda güven içinde geçmesini uzman kamp 
yöneticileri ve her TED Okulundan görevli öğretmenler sağlıyor.

Dünya kamp standartlarının da üzerinde bir oranla, her 4 öğrenci 
için bir eğitmen görev yapıyor. Ayrıca ortalama 5 yıllık kampçılık 

ve koçluk tecrübesine sahip, yine TED’li kamp koçları, öğrencilere 
başarılı birer rol model oluyor.

Deneyimli EĞİTMENLER



Kamp Danışma Hattı 
0850 450 1989

Online Kayıt, Fotoğraf 

ve Video Galerisi İçin 
www.teduludagkampi.com

Kayıt 
Her okul için belirlenmiş bir kontenjanı olan bu 
kampa kayıtlar başvuru önceliğine göre kabul 
edilecek, kontenjanı dolan okulun kayıt işlemleri 
durdurulacaktır. Kayıt işlemleri kayıt formu ile 
beraber ödeme yapıldığında tamamlanır ve kayıt 
kesinleşir. Başvurular için kalan kontenjanlar 
dahilinde belirlenen son tarih 30 Nisan 2020’dir.

Çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, 
www.teduludagkampi.com adresinden havale  
veya tüm bankaların kredi kartları ile peşin  
3300 TL ödeyerek kayıt yapabilir ya da basılı kayıt 
formlarını ilgili Okul Müdürlüğü’ne ulaştırabilirler.

Basılı kayıt formları doldurularak tüm kredi kartları 
ile 4 taksitle 3550 TL ödeme yapılabilir. Online kayıtta 
sadece Maximum ve World kredi kartlarına taksit 
imkanı sağlanmaktadır.

Ücret 3300 TL (KDV Dahil) 
Kamp ücretine; kampa ulaşım, 6 gece 7 gün 
her şey dahil tam pansiyon konaklama,  
eğitimlerde kullanılacak her türlü malzeme,  
kamp tişörtü, katılım sertifikası, acil vakalar 
sağlık sigortası ve kamp dijital anı albümü  
dahildir. Kamp ücretini taksitli ödemek isteyen 
aileler ücreti tüm kartlar ile 3550 TL olarak 4 
taksitte ödeyebilirler. Aynı aileden kardeşlere  
%5’er indirim uygulanır.

Ulaşım 
Kampa gidiş-dönüş ulaşımı ücrete dahildir. Okul 
yönetimlerinin değerlendirmeleri sonucunda; 
Öğrencilerinin kampa ulaşımı öğretmenler eşliğinde 
karayolu (öğrenci sayısına bağlı olarak özel otobüs 
ya da tarifeli otobüsle) ile sağlanacak TED Okulları: 
· TED Afyon ·  TED Aliağa · TED Ankara · TED Atakent  
· TED Bursa · TED Çorum · TED Ege  
· TED Eskişehir · TED Isparta · TED İstanbul 
· TED İzmir · TED Karabük · TED Karadeniz Ereğli 
· TED Kocaeli · TED Polatlı · TED Rönesans 
· TED Zonguldak Kolejleri 
Öğrencilerinin kampa ulaşımı eğitmenler eşliğinde 
uçakla sağlanacak TED Okulları:  
· TED Adana · TED Alanya · TED Antalya · TED Batman  
· TED Bodrum · TED Denizli · TED Diyarbakır  
· TED Elazığ · TED Gaziantep · TED Hatay · TED Kayseri 
· TED Konya · TED Kuzey Kıbrıs · TED Malatya  
· TED Mersin · TED Samsun · TED Sivas 
· TED Şanlıurfa · TED Trabzon Kolejleri

IŞ BIRLIĞI ILE


