ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ
BİZİM KAMP 2018 Veli El Kitabı
Bu el kitabı ile amacımız velilerimizi Robert Kolej Mezunlar
Derneği tarafından düzenlenen BİZİM KAMP’ın içeriğiyle ilgili
bilgilendirmek ve muhtemel sorulara yanıt vermeye çalışmaktır.
Kamp süresince çocuklarınız hem Robert Kolej’in eşsiz
kampüsünde aktivitelere katılacak, hemde Bizim Tepe’nin keyifli
ortamında eğlenceli vakit geçirecekler; kampüs dışı aktivitelere
de katılacaklardır.
Yaz Kampımız bu el kitabı ve yaz dönemi boyunca e-posta
kullanarak yapacağı bilgilendirmelerle velilerimizin program
hakkında mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi sahibi olmasını
amaçlamaktadır.
Harika bir yaz dileğiyle…
YAZ KAMPI OFİS ÇALIŞMA SAATLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Pazartesi – Cuma: 08:30-17:00
Lale Kozikoğlu
0212 287 00 78
Hacer Keskin
bizimkamp@rkmd.org.tr

BİZİM TEPE’YE ULAŞIM
Kaydını yaptıran katılımcıları Gürsel Servisleri sabah evlerinden
alıp akşamları evlerine bırakacaklardır. Servis kullanmayan
katılımcıları velileri Bizim Tepe ‘ye araba ile getirebilirler .
SAĞLIK PROBLEMLERİ
Katılımcılarımız herhangi bir nedenle Sağlık Merkezi’ne gittikleri
takdirde, katılımcımızın velisi gün içerisinde e-posta veya
telefonla bilgilendirilecektir.
Velilerimizden de katılımcılarımızın herhangi bir sağlık sorunu
olması halinde e-posta yoluyla veya telefonla ofisimize bilgi
vermelerini rica ederiz.
SABAH ATIŞTIRMALIĞI VE ÖĞLE YEMEĞİ
Her sabah 10:00-10:30 arasında katılımcılarımıza poğaça, simit
,kek, meyve suyu vb. atıştırmalıklar verilecektir.
Öğle yemeklerinde ise okul yemekhanesinde çıkan sıcak ev
yemeklerini kampüsdeki kafeterya düzeninde hazırlanmış sınıfta
aile düzeninde yiyeceklerdir. Haftalık menüler velilerle kamp
başlangıcında paylaşılacaktır.
KATILIMCI PAKETİ:
Katılımcılarımıza Veli Oryantasyon Toplantısında BİZİM KAMP
tarafından çanta ve tişört, hediye edilmektedir. Bu eşyaların
kullanımı zorunlu değildir.
Çantaların içinde bulunanlar:
 Haftalık Yemek Menüleri
 Grubun Haftalık Programı
 Kamp Kitapçığı

KAYIP EŞYA
Katılımcılarımız kimi zaman eşyalarını kampüsün farklı yerlerinde
unutabilmektedir. Kaybedilen eşyalar biriktirilmekte ve kampın
son günü velilerin teşhis edebilmesi için teşhir edilmektedir.
Kayıp olayını en aza indirmek için lütfen çocuğunuzun
eşyalarında isminin ve soyadının yazılı olduğundan emin olun.
Çocukların kaybettiği kişisel eşyalardan Kamp yönetimi sorumlu
değildir. Dönem bitimine kadar alınmayan kayıp eşyalardan
Kamp yönetimi sorumlu değildir.
GRUPLAR:
Gruplar kamp direktörü tarafından tüm kayıtlar alındıktan sonra
yaş dağılımına göre yapılır. Kampın amaçlarından biri de
katılımcıların farklı okullardan gelen çocuklar ile yeni
arkadaşlıklar kurup dayanışma içinde olmalarını sağlamaktır.
Katılımcıların programdan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için
grup değişiklikleri yapılmayacaktır.
GÜNLÜK PROGRAM:
Veli Oryantasyon Toplantısında katlımcılara verilen çantaların
içinde bulunmaktadır.
KAMPÜS DIŞI GEZİLER:
Kampüs dışı aktivitelerin hepsi rehber öğretmenler eşliğinde,
katılımcıların güvenliği için en ince ayrıntısına kadar planlanmış,
ulaşımın okul servisi tarafından sağlandığı aktiviteler olacaktır.
Tüm kampüs dışı aktiviteler, programımızın bir parçasıdır.
Çocuğunuzun bu aktivitelere katılabilmesi izin
formlarının doldurulup, veli oryantasyonunda bize
ulaştırılması gerekmektedir.
SON GÜN GÖSTERİ:
Programımızın son günü her zamanki saatte başlayıp
katılımcıların hazırlamış olduğu gösteriden sonra sertifikaların
dağıtılmasından sonra son bulacaktır.
1. Dönem: 27 Temmuz 2017, Cuma
2. Dönem: 17 Ağustos 2017, Cuma
KAMP ACİL DURUM PROSEDÜRÜ:
Acil durumlarda programın erken bitmesi veya okulun
kapatılması halinde:
ACİL DURUM TAHLİYE PLANI:
Tüm katılımcılar aktivitelerinden ayrılarak rehber öğretmenleri
eşliğinde sakin ve sessiz bir şekilde acil toplanma yeri olan Çocuk
parkı’na giderler. Rehber öğretmenler yoklama yaparlar.
Yoklama listesi Ofise iletilir. Eğer katılımcılar acil durum sırasında
kampüs dışında ise kampüsteki acil durum sonlanana kadar
bulundukları yerde kalırlar. Kampüsteki acil durum sona
erdiğinde ve güvenlik sağlandığında katılımcılar kampüse geri
dönerler. Veliler veya belirtilen acil durumlarda irtibata
geçilmesine izin verilen kişiler katılımcıları kampüsten
alabileceklerdir. Katılımcılar yalnızca Acil Durum Tahliye
Formunda belirtilen veli ya da acil durumda iletişim kurulacak
kişiler tarafından kampüsten alınabileceklerdir. Eğer veli
olarak kendiniz okula ulaşamıyorsanız, belirttiğiniz acil durumda
iletişim kurulacak kişileri haberdar ediniz. Kendiniz gelemediğiniz
ve acil durum kişilerine ulaşamadığınız takdirde
katılımcı belirtilen yetişkinlerden biri kampüse gelene kadar
güvenli bir şekilde kampüstetutulacaktır.
Katılımcılar veli ya da acil durumda irtibat kurulacak
kişiler tarafından kampüs dışından
ALINAMAYACAKLARDIR

ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ
BİZİM KAMP 2018 Kural ve Yönetmelikleri:
HEDEF
BİZİM KAMP, ,4-8 yaş arasındaki çocuk katılımcılara yönelik bir
yaz programıdır. Programın amacı, katılımcıların, eğlenceli ve
sürükleyici aktivitelerle eğlenmeleri bunun yanı sıra saygı,
dürüstlük, empati, sportmenlik,başkalarına ve çevreye duyarlılık
gibi değerleri paylaşmaktır.
KAYIT
Ocak 2010- Haziran 2014 yılları arasında doğan, okul tecrübesi
olan tüm çocuklar başvurabilir. Kayıt Başvuru formunda
yanıltıcı ve doğru olmayan bilgiler verilmesi durumunda, geri
ödeme yapılmaksızın kayıt geçerliliğini kaybeder. Kayıt başvuru
fomunu www.rkmd.org.tr web sitesinde internet ortamında
doldurup gönderen veli kayıt bilgilerinin doğru olduğunu,
iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda değişiklikleri
Yaz Kampı Ofise’ne derhal bildireceğini kabul eder. Kayıtlar
formun ofisimize gönderilmesi ve kamp ücretinin ödenmesini
takiben kesinleşir.
PROGRAM ÜCRETİ
Üye ve Misafir ücretleri farklıdır
Program ücretine öğle yemeği ve sabah küçük atıştırmalıklarının
yanı sıra tüm aktiviteler, tüm geziler ve KDV dahildir.
Servis ücreti dahil değildir.
Programa katılan kardeşlerin sadece bir tanesine %10 kardeş
indirimi uygulanır.
ÖDEME ŞEKİLLERİ::
Yapı ve Kredi Bankası Ulus Şubesi TR15 0006 7010 0000 0049
7912 86 nolu Robert Kolej Mezunlar Derneği Bizim Tepe İktisadi
İşletmesi hesabına havale ile
*Ofisimizi arayarak veya gelerek nakit olarak veya Kredi Kartı ile
PROGRAM ÜCRETİNİN İADESİ
Program ücretinin iadesi ancak aşağıda belirtilen şartlarda
yapılır:
1. Sağlık nedeniyle, öğrencinin kampa devam etmemesi durumunda,
velinin, yazılı dilekçe ve doktor raporu ile Kamp Yönetimine müracaat
etmesi gerekmektedir. Veli müracaatı, kamp tarihlerinin başlamasından
bir hafta öncesine kadar yapılırsa, ücretin %25’i tutulur, bakiye iade
edilir. Kampın başlamasından sonra aynı nedenlerle ayrılma
durumunda kamp ücretinin ancak %50’si iade edilir.
2. Kamp başlama tarihinden önce sağlık nedenleri dışında kamptan
ayrılma durumunda ücret iadesi yapılmaz. Kamp başladıktan sonra

sağlık nedeniyle yapılan ücret iadesinin dışında, hiçbir durumda,
kamp ücreti iade edilmez.
3.Katılımcı Kamp İdaresi tarafından kural dışı davranışları
nedeniyle programdan uzaklaştırılırsa, program ücreti iade
edilmez.
ULAŞIM:
Servis ücreti program ücretine dahil değildir. Uzak bölgelere
yeterli sayıda öğrenci olmadığıdurumda bu bölgelere servis
hizmeti sağlanamayabilir. Kayıtlar kesinleştiğinde güzergahlar
dason haline ulaşacaktır. Bir bölgeye servis sağlanamadığı
takdirde, ulaşım alternatifi bulmak velinin sorumluluğundadır.
PROGRAM SAATLERİ:
Programımız hafta içi 8:30-15:45 arasındadır. Tüm
katılımcılarımızın en geç saat 9:00’da kampüste olmaları
gerekmektedir. Katılımcıların 8:00’den önce kampüse girişlerine
izin verilmeyecektir. Servis hareket saati 15:45’dir ancak
programın ilk gününde ve özel gezi dönüşlerimizde servis
hareket saatinde değişiklikler olabilir. Katılımcıları kampüsten
alacak veliler 15.30’dan itibaren kampüse giriş yapabilirler ve
16.00 itibariyle tüm katılımcı ve velilerimizin kampüsten
ayrılmaları beklenir.

DİSİPLİN/DAVRANIŞ BEKLENTİLERİ
Kamp’a katılan öğrenciler arasında fiziki veya sözlü zorbalık
hiçbir şekilde kabul edilmeyen bir davranıştır. Fiziksel ya da sözlü
zorbalıkta bulunan katılımcıların Kamp programından ayrılmaları
istenebilir. Programın düzenini bozan, Kamp kurallarına ve
rehber öğretmenin söylediklerine uymayan, sürekli olarak
bahanelerle etkinliğe katılmayan,şikayetçi bir tutum sergileyen
ve diğer katılımcı çocuklara sözlü ve fiziki zorbalıkta
bulunankatılımcılar aşağıdaki sonuçlarla karşılaşabilecektir:
1-Katılımcı ve rehber öğretmen konuşarak soruna çözüm
bulmaya çalışacak.
2- Sorun devam ettiğinde Rehber öğretmen katılımcıyı Kamp
Direktörü ile görüşmeye getirecek ve duruma göre veli
bilgilendirilecek.
3- Durumun devam etmesi halinde katılımcının programdan
çıkartılabileceği uyarısı veliye yapılacak. Program yöneticileri ve
velinin görüşmesi sonucunda katılımcı programdan geri
dönmeksizin çıkartılabilir. Katılımcı Kamp İdaresi tarafından
kural dışı davranışları nedeniyle programdan uzaklaştırılırsa,
program ücreti iade edilmez.
Serviste yaşanan davranış sorunları:. Servisle gidiş gelişlerde
genel düzeni bozucu hareketlerde bulunan, servis hostesinin ve
şoförünün söylediklerine uymayan, servisteki diğer kişilere sözlü
veya fiziksel zorbalıkta bulunan katılımcılariçin Kamp disiplin
yönetmeliği geçerli olacaktır.
SAĞLIK
Tıbbi tedavi gören ve gün içinde ilaç alması gereken
katılımcıların velilerinin bu durumu ve ilaç ile ilgili gerekli bilgileri
kayıt başvuru formunda belirtmeleri gerekir. İlaçları, Kamp
direktörüne program başladığında doktorun yönergeleri ile
birlikte ulaştırmaları gerekmektedir. Katılımcının bedensel bir
kısıtlaması var ise kayıt formunda belirtilmesi gerekmektedir.
Program saatleri içinde hastalanan katılımcılar Robert Kolej
Sağlık Merkezi’ne götürülecek ve derhal velisine haber verilerek
programdan alınması istenecektir.Hafif yaralanmalarda ve küçük
kazalarda katılımcılar Robert Kolej Sağlık Merkezi’ne götürülecek
ve durum veliye e-posta veya telefonla bildirilecektir.
Katılımcının revir tarafından bulaşıcı birdurumu olduğu tespit
edilir ve eve gönderilmesi istenirse, katılımcıların velisi derhal
aranarak,katılımcının programdan alınması istenecektir.
ACİL DURUMLAR
Kayıt formunda acil durumlarda iletişime geçilecek kişi ve
telefon bilgilerinin doğru olması çok önemlidir. Acil durumlarda
katılımcılar LİV Hospital’a götürülür ve derhal veliye haber
verilir. Tüm masraflar veli tarafından karşılanır.
GÜVENLİK
Yanında kimlik kartı olmayan hiçbir veli veya misafir kampüse
alınmayacaktır. Eğer öğrenciyi velisi dışında biri alacaksa, bu
durumun başvuru formunda belirtilmesi ya da Kamp
Direktörüne haber verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
velilerin onayı olmadan üçüncü şahıslara katılımcı teslim
edilmeyecektir.
GEZİLER
Gezi günlerinde bütün katılımcıların kampüsten hareket
etmeleri gerekmektedir. Gidilecek gezilerde tüm katılımcıların
bulunması zorunludur. Bu saatlerde kampüste başka bir faaliyet
düzenlenmeyecektir.
Gezi izin formları imzalanıp veli oryantasyonunda ya da
programın ilk gününde Ofise ulaştırılmalıdır. İzni olmayan
katılımcıların geziye katılmasına izin verilmez.
CEP TELEFONU , ELEKTRONİK EŞYA,OYUNCAKLAR
Katılımcıların program boyunca cep telefonu, mp3 player, iPod,
ipad, ya da diğer elektronik cihazları kullanmalarına izin
VERİLMEZ.Oyuncaklar özel bir gün veya faaliyet olmadığı sürece
programa getirilmemelidir.

