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Sayın CISV Velilerimiz,
Küresel boyutta azalarak da olsa devam eden Covid-19’ a bağlı pandemi tedbirleri, 02-07 Temmuz 2022 tarihleri
arasında TED Bursa Koleji ve 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştireceğimiz kamplarımızda da geçerli
olacaktır. CISV programları çerçevesinde, farklı ailelerden, farklı çevrelerden ve hatta farklı kültürlerden gelen
çocuklarımızın aynı ortamı soluyarak birbirlerinin farklılıklarına rağmen ortak paydada bir araya gelmeleri ve
birbirlerine karşı saygılı olmayı, empati kurmayı ve paylaşmayı yaşamaları hedeflenmektedir. “Kamp” ortamı
içinde tüm bu hedeflere ulaşabilmek için de kamp kurallarına uygun hareket etmeleri beklenmektedir.
CISV kampları eğlenerek öğrenme yeridir ve bireysel farklılıklara sahip kişilerin bir arada aynı koşullar altında aynı
sevinçleri ve üzüntüleri paylaşarak yaşama deneyimi kazanmalarını amaçlar.
CISV bütün hedef ve amaçlarına ulaşmada, belirli kurallara eşitlik ilkesi benimsemiştir. Bu kurallar aşağıda sizin
bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Uluslararası CISV Bursa Çocuk Kampları Derneği
ULUSAL CISV KAMPINA KATILIM ŞARTLARI
•
•
•
•

Kamp dili İngilizcedir.
Tüm CISV katılımcıları kamp dışına herhangi bir şekilde organizasyon haricinde çıkamayacaktır.
Kampa akraba veya herhangi bir ziyaretçi kabul edilmeyecek ve ziyarete gidemeyecektir.
İletişim kamp süresince sadece lider aracılığı ile, kampın izin verdiği ölçüde sağlanacaktır. (Cep telefonu
kullanımı yasaktır.)
• Çocuklar, kamp tarafından belirtilen tarihler dışında kampa gönderilemez ve kamptan alınamaz.
• Katılımcıların aşı kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Yapılması planlanan kampımızın, ülkedeki Covid-19 salgınının seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı
bildirimlere göre iptali söz konusu olabilir. Kampın iptali söz konusu olduğunda para iadesi yapılacaktır.
• Ödemesini yapmış olan öğrencilerin raporlanabilecek bir sağlık problemi dışında kendi istekleri ile
vazgeçmeleri durumunda, hiçbir şekilde para iadesi yapılmaz.
• Tüm bu kurallar söz konusu tarihlerde geçerli olan Sağlık Bakanlığı’nın Salgın Yönetimi kılavuzuna göre
değişiklik gösterebilir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tüm bu bilgi ve kuralları okudum ve kabul ediyorum.
ÖĞRENCİNİN:
VELİNİN:
Adı-Soyadı:
Adı-Soyadı:
Doğum Tarihi:
Tel No:
Okulu:
E-mail Adresi:
Tarih:
İmza:
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BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Uluslararası CISV Bursa Çocuk Kampları Derneği’nin 02-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında
TED Bursa Koleji’nde ve 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştireceği Ulusal CISV Kampı süresince
çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda çocuğumu
kamptan en kısa süre içerisinde alacağımın ve/veya aşağıda iletişim bilgileri verilmiş olan Acil Durum
Kişisi tarafından aldıracağımın gerekliliği konusunda bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen beyanımı kabul ve taahhüt ederim. …/… / 20…

Taahhüt Eden:

Dernek Yetkilisi:

Veli Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

İmzası:

Görevi:

Öğrencinin Adı Soyadı:

İmzası:

Acil Durum Kişisi:
Adı – Soyadı:
Telefon No:
Adres:

