ULUSLARARASI FİLM KAMPI
GENÇTUR - GENÇ TATİL NEDİR ?
GENÇ TATİL 14-17 yaş grubu gençler için film programını içeren aktif bir
tatildir. Bu tatil programı Gençtur'un kendi yönetim ve denetimindeki Afacan
Gençlik Evi'nde düzenlenmektedir.
Yöneticilerimiz yurtdışı kamplarına katılmış, GENÇTUR Genç Tatil'in yıllardır
koordinatörlüğünü yürüten deneyimli eğitimcilerdir. Kamp programı deneyimli
Türk ve yabancı gözetmenler eşliğinde yürütülür ve kamp dili Türkçe ve
İngilizcedir. Kamp güvenliği ve programının sağlıklı yürütülebilmesi için katılımcı
sayımız özellikle sınırlı tutulmaktadır.
19.07 – 27.07.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç Tatil 14-17
yaş grubu Film Kampı’mız Türk kampçıların yanı sıra uluslararası kampçılara da
açıktır. Böylece bu yaş grubundaki gençlerimiz hem kendi yaşıtları ile
atölyelerde birlikte olmanın coşkusunu yaşayacak hem de yabancı dillerini
geliştireceklerdir. Kampçılarımız “Kendi Filmimizi Yapalım” projesini yürütürken
yukarıda belirtilen kamp etkinliklerini de yapma fırsatı da bulacaklardır. Kamp
dili İngilizce olan film kampımız kısa film çekme sürecine ilişkin teorik ve
uygulamalı atölye çalışmalarını içermektedir.
Yaz tatilini hak eden kampçılarımızın sınıf ve not ortamından ve hata yapma
kaygısından uzak; doğa ile iç içe, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen, ilgi
alanlarını ve becerilerini keşfedecekleri, kendilerini güvende hissettikleri,
özgürce hareket edebilecekleri bir ortamda kendi iç disiplinlerini ve sorumluluk
duygularını geliştireceklerine inanıyoruz.

GENÇ TATİL NELER KAZANDIRIR ?







Arkadaşlık, dostluk, paylaşma duygusu
Kendi kendine yetebilme becerisi, sorumluluk alma ve yaratıcılık
İngilizce dil pratiği
Çevre bilinci ve doğa sevgisi
Kısa film atölyesi ve film izleyicisi olmak
Spor yapma olanağı, takım ruhu ve grup bilinci

GENÇ TATİL’DE NELER YAPILIR ?









Kısa Film Atölyesi
Yüzme, su topu, basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol
El becerileri
Grup oyunları, yarışmalar ve turnuvalar
Çevre gezileri ve doğa yürüyüşleri
Satranç ve masa oyunları
Drama, dans, müzik ve partiler
Kamp olimpiyatları

GENÇ TATİL KAMP ALANI: AFACAN GENÇLİK EVİ
Afacan Gençlik Evi (http://www.afacan.info) , Bergama – İzmir yolu üzerinde,
İzmir’e 80 km, Bergama’ya 27 km. uzaklıktaki Yeni Şakran Beldesi’nde, denize
sıfır, 8.000 m2 alan üzerine kurulmuş ağacı ve yeşili bol, gençlik gruplarının
konakladığı bir tesistir.
Özellikle gençlerin gereksinimlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Afacan
Gençlik Evi 33 odası, kapalı ve açık etkinlik alanları, spor ve boş zaman
değerlendirme olanakları ile öğrenci ve gençlerin tüm gereksinimlerini
karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
 Tesiste yüzme havuzu, basketbol, voleybol , mini futbol sahası, masa tenisi,
masa futbolu, satranç, dama vb. masa oyunları, açık ve kapalı oyun alanları
vardır.
 Kampçılar havuz ve denizden gözetmenlerin eşliğinde yararlanır.
 Katılımcılar istek ve yaşlarına göre 2-4 kişilik banyolu odalarda kalırlar.
 Acil sağlık sorunları için tesisimizde 24 saat hazır araç bulunmakta olup, en
yakın Sağlık Ocağı 3 km. uzaklıktadır. Kamp liderlerimizin ilk yardım
sertifikaları vardır.
 3-4 çeşit yemekten oluşan ana öğünler ve kahvaltı katılımcıların
dengeli beslenmesi ve beğenileri göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

BİR GÜNLÜK ÖRNEK PROGRAM

08.15

Uyanış

08.30

Sabah sporu

09.00

Kahvaltı

09.30

Proje çalışması ve yüzme

13.00

Öğle Yemeği ve Dinlenme

14.00

Seçmeli etkinlikler (El becerileri, dans, drama, müzik, resim...)
ve yüzme

18.00

Spor Etkinlikleri ve Grup oyunları
Basketbol, Voleybol, Mini Futbol
Masa Tenisi, Satranç ve Masa Oyunları

19.00

Akşam Yemeği

20.30

Akşam Etkinlikleri
Fotoğraf , Film İzleme, Dans ve Müzik, Çeşitli Yarışma
ve Oyunlar

23.00

Odalara Gidiş

GENÇ TATİL KAMP DÖNEMİ
14 – 17 Yaş Grubu Uluslararası Film Kampı

:
:

19 Temmuz -

27 Temmuz 2019

 Kamp tarihleri İstanbul’dan hareket ve İstanbul’a varış olarak belirtilmiştir.

ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKLİ
14 – 17 Yaş Grubu Uluslararası Film Kampı (7 geceleme) :

:
2.950 TL (KDV Dahil)

 Ödemeler kampın başlangıç tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.

ÜCRETİN KAPSAMI

:

 Afacan Gençlik Evi’nde ücretler kısmında belirtilen gece sayısınca tam pansiyon konaklama.
(oda + kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri)
 Programda belirtilen çevre gezileri, etkinlikler, ve etkinliklerde kullanılan araç gereçler,
 Acil durumlarda ayakta tedavi ve ilaç masrafları
 TÜRSAB Seyahat Güvence Paketi Poliçesi

ULAŞIM

:

Kampa gidiş dönüş yol ücreti fiyata dahil değildir. İstanbul – Afacan – İstanbul ulaşımı Gençtur
gözetmenleri eşliğinde katılımcı sayısına bağlı olarak özel ya da şehirlerarası otobüsle yapılacaktır.
İsteyen katılımcılar kendi olanakları ile tesise ulaşabilirler. Ulaşım ayrıntıları daha sonra tarafınıza
bildirilecektir.

İPTAL ve İADE

KOŞULLARI

:

Kamp başlangıcından 2 hafta öncesine kadar bildirilen iptallerde ödenen ücretin tamamı iade edilir. Bu
tarihten sonra yapılan iptallerde herhangi bir iade söz konusu değildir.

İNDİRİMLER

:

Eski kampçılara, kardeşlere ve daha önce Gençtur aktivitelerine katılmış anne-babaların çocuklarına
% 5 indirim uygulanır.

