
Muratpaşa Belediyesi İzcilik Yaz Kampı Bilgi Paketi 

 

Kampımız; haftada 3 gün ( 2 Gece – 3 Gündüz) Salı-Çarşamba-Perşembe günlerinde,  

Bir erkek kamp müdürü (WB4), bir kadın kamp müdürü, 4 Erkek izci lideri, 4 Kadın izci lideri, 6 Spor eğitmeni,  

4 uzman eğitmen, eşliğinde Antalya şehirlerarası otobüs terminali yanında bulunan Zeytinpark ta yapılacaktır. 

https://www.zeytinpark.com.tr/  

Adres 

Ahatlı Mahallesi Antalya Bulvarı 07090, Kepez / ANTALYA 

Kamp Programı Ektedir. 

Kamp için gerekli çadır, mat, uyku tulumu, yemek, içme suyu, etkinlik malzemeleri Muratpaşa Belediyesi 

tarafından sağlanacaktır. 

Kamp alanı içerisinde tuvalet, lavabo, mini market Zeytinpark işletmesi içerisinde mevcuttur. 

Kamp alnına katılımcılar kendi imkânları ile geleceklerdir. 

Kamp alanının etrafı tamamen kapalıdır ve 24 saat güvenlik görevlisi mevcuttur. 

 

 

 

 

Genel Kurallar 

1. Tüm izci adayaları zaman çizelgesine uymak zorundadır, 
2. Tesis bina ve demirbaşlarına zarar verilmemelidir, 
3. Kamp yönetiminden ödünç alınan araç gereç kullanıldıktan sonra alındığı şekilde iade edilmelidir, 
4. Su ve elektrik kullanımında israfa yer verilmemelidir, 
5. Kamp alanı izinsiz terk edilemez, 
6. İzci adayları kaldıkları alanlar, çevresi, tuvalet ve duşlarının temizliğinden sorumludur, 
7. Bitki ve hayvanlara zarar verilmemelidir,  
8. Tüm izci adayları, duyurulan saatte yapılan toplantılara katılmak zorundadır, 
9. Görevliler dışında mutfak ve kamp yönetimine ait alanlara girilmemelidir, 
10. Telefon görüşmeleri yalnızca yönetimin belirteceği zamanlarda yapılır. Sair zamanlarda telefonlar sessizde veya 

titreşimde tutulabilir. Yönetim haricinde hiç kimse telefon için eğitimi terk edemez. 
11. Sessizlik saatinden sonra kamp alanında dolaşılamaz, oturulup sohbet edilemez. 
12. Kıymetli eşya, para vs. liderler vasıtası ile yönetime teslim edilecektir. Daha sonra gelişecek olumsuz olaylardan kamp 

yönetimi sorumlu değildir. 
13. Kamp katılım ücreti hiçbir durumda geri ödenmez. 
14. Ailesi ile görüşme olanağı olmayanlar kamp yönetimine bilgi vereceklerdir.(Görüşmek için telefon sağlanacaktır.) 

 

 

 

 

 

https://www.zeytinpark.com.tr/


Kamp için Getirilecek şahsi malzemeler: 

 Su kabı(matara), şapka, kullanıyorsa güneş gözlüğü  

 

 Telefonu yanında olacaksa şarj aleti  

 

 Alın feneri ve yedek pilleri  

 

 Çalabiliyorsa müzik aleti  

 

 Varsa şahsi ilaçları, gözlük vb.   

 

 Nüfus cüzdanı  

 

 Kalem, defter veya not defteri, kitap   

 

 Yağmurluk, polar battaniye  

 

 Yedek iç çamaşır  

 

 Spor ayakkabı-Bot tipi ayakkabı  

 

 Kol saati  

 

 Eşofman alt ve üst  

 

 Terlik, Diş fırçası ve macunu, Sıvı sabun – şampuan, Tarak, şahsi temizlik ve hijyen malzemeleri 


