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2022-2023 DÖNEMİ - KISA DÖNEM KAMPI DÜZENLEYECEK KULÜPLER İÇİN 

KURALLAR VE AÇIKLAMALAR 

1. KAMP DÜZENLEME BAŞVURU FORMU: Özet bir kılavuz niteliğindedir. Formun yanı sıra 
detaylı kamp programını içeren bir tanıtım föyü, ve detaylı kamp programı (programın 
hazırlanmasında yapılacak aktivitelerin gün ve saatlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmesi, 
gezilecek yer vb. ni gösterir birkaç resim eklenmesi kampın cazibesini artırmak açısından 
önemlidir.Örnek bir program ekte gönderilmektedir) İngilizce düzenlenerek gönderilmelidir. Detaylı 
kamp programı vermeyen kulüplerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kamp 
programında yapılacak değişiklikler Bölge komitesinin de onayı alınarak katılımcılara zamanında 
bildirilmelidir. 
Kamp düzenleme başvuru formu en geç 15 Ocak 2023 tarihine kadar Kısa Dönem Komitesine 

(step@rye2430.org) e-posta ile ve Bölge ofisine kargo ile gönderilmelidir. Taranmış veya 
bilgisayar ortamında doldurulmuş nüshaların önden e-posta ile gönderilmesi işlemleri 
hızlandırabilecektir. Ancak ıslak imzalı nüshalar muhakkak posta veya kargo ile BÖLGE OFİSİ 
adresine gönderilmelidir. 

 
 

2. PROGRAM ADI: Kampa, kısa ve öz İngilizce bir ad vermenizde yarar vardır. Ortak kamp yapan 
kulüplerimiz bu isme birlikte karar vermelidir. Uzun zamandır kamp yapan ve belirli bir ismi kullanan 
kampları düzenleyen kulüp veya kulüplerin aynı ismi kullanmaları çok önemlidir. Bu kamplara katılan 
gençlerin olumlu dönüşleri diğer adayların kampı tercih etmelerinde etken olmaktadır. Komitemiz 
gerektiği taktirde Kulüplerle temas kurarak isim değiştirme hakkına sahiptir. 

 
3. KAMPIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: Açık ve belirgin bir şekilde tarihler gösterilmelidir. 

Kamp süresi 12 günden az olmamalıdır. En ideal süre 14 günlük kamp düzenlemektir. Komitemiz, yurt 
dışından katılımcı gönderen ülkelerde ki okul tarihlerine uygun olarak organizatör kulüp veya 
kulüplerden tarih değiştirilmesini isteyebilir. 

 
4. KATILIMCI SAYISI: En az ve en çok kabul edilebilecek genç sayısı ile birlikte verilmelidir. Kamp 
düzenleyecek kulüp kız-erkek dengesini bozmayacak bir uyumu sağlamalıdır. EEMA Gençlik Değişim 
Kamp Grubu, kamplarda EN AZ 12 (ONİKİ) katılımcının olmasını zorunlu tutmuştur. Üst sınır için bir 
kısıtlama yoktur. 

 
5. YAŞ: Programın başladığı tarihte DOLAN TAM YIL anlaşılır. Örneğin 01.07.2023 tarihinde 

başlayacak bir kamp için 15-17 yaş sınırı koymuş iseniz 01.07.2006 ve 01.07.2008 tarihleri arasında 
doğanların kampa katılabileceği anlaşılır. Yine de inisiyatif organizasyonu yapan kulüp ve Bölge 
Komitesindedir. Yaş sınırı için kesin bir kısıtlama ve belirleme olmayıp ağırlıklı olarak 16-21 yaş 
gruplarını içeren kamplar düzenlenmektedir. Kamplar yaş sınırı için kulüplere önerimiz farklı yaş 
gruplarına yönelik kampların düzenlenmesi talebinde bulunmalarıdır. Bu bizlere yurt dışında özellikle 
genç (örn.14 yaştan başlayan) ve ileri yaş gruplarının (örn. 25 yaşa kadar) katılım taleplerine cevap 
verebilme olanağı tanımaktadır. 

 

6. KAMPTA ORTAK DİL: İngilizce dir. 

 
7. KAMPIN AMACI: Kampın ne amaçla düzenlendiği özet bir şekilde belirtilecektir. Ana başlıklarla 
özetlemek gerekirse kamp şu amaçlarla düzenlenebilir: 

a) Turistik (Tarihi arkeolojik kalıntıları ve ören yerlerinin gezdirilmesi, vs) 

b) Kültürel Tanıtım (Türk folkloru, gelenek ve göreneklerinin ön plana çıkarılması) 
c) Sportif (Yelken, su kayağı, derin dalış, tenis, dağ yürüyüşü, bisiklet,izcilik) 
d) El sanatlarını ve becerilerini geliştirme (halı-kilim dokuma, toprak kap ve çömlek yapımı, bakır 

işleme,vs.) 
e) Herhangi bir sanat dalında eğitim,uygulama veya yarışma.
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Turistik amaçlı kamplar yerine b, c, d, e şıklarında belirtilen temalı kampları düzenlemek daha yararlı 
olacaktır. 

 
8. ORTAK KAMPLAR :Kampların birden fazla Kulübümüzün ortak projesi olarak düzenlenmesi 
Bölgemizce ısrarla önerilmektedir. Ortak kamplar tercihen farklı şehirlerin kulüplerinin işbirliğiyle 
düzenlenmelidir. Ortaklık halinde her Kulüp ayrı bir başvuru formu doldurmalıdır. Bu konuda ön 
mutakabata varan kulüplerin başvuru formlarında kampın başlangıç ve bitiş tarihi olarak kendilerine 
ayrılan tarihleri belirtilmelidir. Ardından bu formların bilgilerinin birleştiği tek bir form doldurularak hepsi 
birlikte teslim edilmedir. Ortak kamplarda her şehirde ayrı ayrı kamp sorumluları olmalıdır. Bu 
programda komitenin muhatapları kamp sorumluları ve koordinatörleri olacaktır. 

 
9. DÜZENLENMESİ PLANLANAN AKTİVİTELER, SEYAHATLER VE ZİYARETLER: Kampın 
düzenlenme amacına uygun, kampın bulunduğu yöreyi tanıtacak, yeni dostluklar geliştirecek şekilde 
planlanmalıdır. Birinci hafta çevre gezisi, ikinci hafta Rotaryen aileleri yanında konaklama şeklinde 
programlanabilir. Ya da bunun tam tersi bir yol izlenebilir. Ancak katılımcılara verilen programa 
uyulmalıdır. 

 
Kampın bir temasının olması (7. maddede belirtildiği gibi) önemli bir tercih sebebidir. Temalı 
kamplarda, ilan edilen temaya gerçekten ağırlık verilmelidir. Kamp süresi boyunca her gün tema ile 
ilgili etkinlik yapılması şart değildir. Ancak kampın toplam süresi içinde temaya ayrılan toplam süre 
günde ortalama 2 saati aşmalıdır. 

 
10. KARŞILAMA VE UĞURLAMA HAVAALANLARI: Kampın ilk ve son ağırlayıcı kulüplerinin 
bulunduğu coğrafi konuma en yakın olan havaalanıdır. Gelecek olan katılımcıların havayolu ile uygun 
bir ulaşım gerçekleştirmesini sağlamak için en erken ve en geç geliş-dönüş tarihleri de açıkça 
belirtilmelidir. 

 
11. KATILIMCILARIN KALACAĞI YERLER: Rotaryen ailelerin evleri, yazlıkları, dağ evleri, yurtlar, 

moteller olabilir. Ancak katılımcılara ülkemiz yaşam koşullarına uygun müstakil bir yatak ve temiz bir 
yaşam ortamı sunulmalıdır. 

 
12. MADDİ KONULAR:  Özel bir kamp düzenleyecek kulüp makul ölçüde bir katkı payını gelecek 
katılımcıdan talep edebilir. (Bu tür talepler kampa katılma talebini düşürecektir) Bu rakam 200-
250EURO dan fazla olmamalıdır. Ancak bunun için kamp programının özel bir gideri gerektiriyor 
olması şarttır. Örneğin: Dağcılık kampı düzenliyorsanız uyku tulumu vs. malzeme temini için bedel 
istenebilir. (Gençlerin otel ve yiyecek ya da gezi giderleri için kesinlikle ücret talep edilemez.) Bu 
konuda Bölge Komitesinin onayının alınması şarttır. 

 
13. KAMP SORUMLULARI: Kamp organize edecek kulüp/ler, İngilizce bilen iki Rotaryeni veya 
rotaryen eşini kamp başvurusuyla birlikte Gençlik Değişim Komitesine kamp sorumlusu olarak 
bildirmek zorundadır. Bu iki sorumlunun elektronik posta adresi ve faksı olan kişilerden seçilmesi 
gereklidir. Ortak kamp halinde her kulüp birbirinden bağımsız iki sorumlu atamalıdır. Kampın programı 
gereğince katılımcıların tüm gezilerinde ve özellikle aile dışında konaklatılmaları planlanan mekanlarda 
başlarında muhakkak bulundurulması gerekli sorumlular olması programın daha sorunsuz 
yürütülmesini sağlayacaktır. KATILIMCILARIN TÜM PROGRAM BOYUNCA YETİŞKİN 
GÖZETİMİNDE OLMALARI KESİNLİKLE UYULMASI GEREKEN BİR KURALDIR. BU KURALIN 
İHLALİ KULÜBÜN PROGRAM DIŞINDA BIRAKILMASINA VARAN SONUÇLAR DOĞURABİLİR. 

 
Kamp sorumluları Şubat ayında Ankara da yapılacak olan Eğitim toplantısına katılmak zorundadır.



 

 

14. KAMP KOORDİNATÖRÜ: Kamp organize edecek kulüp/ler, İngilizce bilen 1 Rotaryeni veya 
rotaryen eşini kamp başvurusuyla birlikte Gençlik Değişim Komitesine kamp koordinatörü olarak 
bildirmek zorundadır. Ortak kamp düzenlenmesi halinde kamp koordinatörü kampın ilk bölümünü 
gerçekleştirecek kulübümüzden olacaktır. 

 
Kamp koordinatörü kamp öncesi yazışmaları yürütecek ve adayları kampa hazırlayacak olan kişidir. 
Katılımcılara kampla ilgili her türlü detayı aktarmak ve zorunlu evrakları tamamlatmak koordinatörün 
görevidir. Koordinatörün, kamp öncesi, kamp sırası ve kamp sonrasındaki sorumlulukları Ocak ayında 
Ankara da yapılacak olan Eğitim toplantısında aktarılacaktır. 

 
Kamplara kabul edilecek gençlerin iletişim bilgilerini kamp koordinatörlerine mümkün olan en kısa 
sürede bildirilecektir. Bu bilgiyi alan kamp koordinatörleri derhal katılımcı ile temasa geçmelidir. 

 
15. İMZALAR: Düzenlenecek kamp yeni rotary döneminde (2022-2023) gerçekleştirileceği için, 
başvuru ile ilgili bütün belgeler hem 2022-2023, hem de 2023-2024Dönem Başkanları tarafından 
imzalanmalıdır. Formlar mavi tükenmez kalemle imzalanmış olarak teslim edilmelidir. 

 
16. Rotary Kulüplerinin müşterek kamp yapması bölgemizce teşvik edilmektedir. Komite, başvuruda 
bulunan tüm kulüplerin kamp başvurularını değerlendirme hakkını saklı tutar. Bölgemizde bazıları 
ortak çok başarılı kamplar gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama kamplarımızı program ve içerik yönünden 
zenginleştirdiği gibi, katılımcılara ülkemizin farklı bölgelerini görme olanağı da tanımıştır. 

Bölgemizde geçen yıllarda gerçekleşen kısa dönem yaz kampları aşağıdadır. 
Kamp 1: Water Sports - Adana & Samsun Atakum 
Kamp 2: North to South Anatolia - Samsun & Mersin RK 
Kamp 3: Sun,Fun and Sports - Adana Çukurova RK 
Kamp 4: East Black Sea - Ordu RK 
Kamp 5: The Sun of Mersin - Mersin Toros RK 
Kamp 6: Discover Anatolia XI – Tandoğan, Kaleiçi, Falez, Konya,Kayseri, İlkadım, Anıttepe RK 
Kamp 7: East Mediterranian 4 - Kavaklık,Defne ve Tarsus RK 
Kamp 8: Sport & Culture - K.Ereğli ve 19 Mayıs RK 
Kamp 9: South East Coasts of Mediterranian - Antakya,İskenderun ve Akdeniz RK 
Kamp 10: South to North Anatolia - Kızkalesi, Karadeniz ve Diyojen RK 

 
2019-2020 Yaz Döneminde Kamp Düzenlemek İsteyen ............................................................... Rotary 
Kulübü olarak yukarıdaki açıklamaları okuduğumuzu ve kabul ettiğimizi beyan ederiz. 
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