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YENİ
NESİL
KAMPÇILIK
Ege’de kamp, EGEKAMP olarak İzmir’de hizmet veren
EGEKAMP;1700 kişinin aynı anda rahatça konaklayabildiği, 5 yıldızlı
otellerle aynı standartlara sahip sadece öğrenciler ve sporcular için
dizayn edilmiş bir kamp merkezidir. Kamp merkezinde kendi
organizasyonlarını gerçekleştiren EGEKAMP, aynı zamanda yurtiçi
ve yurtdışı katılımcılarıyla eğitim ve spor alanlarında hizmet
vermektedir.

NEDEN
KAMP
Okul dışı eğitim alanlarından biri olan spor ve eğitim
kampları çocuklarınızın gelişimlerine önemli şekilde etki
ederken, hayallerini gerçekleştirmeleri için de bir fırsat
sunmaktadır. Belki de kendisinin bile bilmediği birçok
yeteneğini kampta keşfederek yeni hayallerinin peşinden
koşacaklardır.
Geleceğimizin aydınlık yüzleri olan çocuklarımızın evden
uzakta disiplinli ve kontrollü bir ortamda öğrenme, eğlenme
ve kendileriyle birlikte çevrelerini de keşfetmelerini siz değerli
velilerimizin de desteğiyle olanak sağlamalıyız.

HER ŞEYİN BAŞI KAMP
SOSYAL
GELİŞİM
Çocukların sosyal gelişimi onları hayatta
başarıya taşıyacak önemli bir etkendir.
Sosyal gelişimin önemli unsurları problem
çözebilme, disiplin, liderlik, özgüven, özsaygı
ve en önemlisi kendini doğru ifade edebilme
becerilerini kamplarda hem kendilerini
keşfederek hem de yaşayarak
öğreneceklerdir.

YENİ
ARKADAŞLIKLAR
Kamplar kontrol edilebilir bir
ortamda farklı ülke ve şehirlerden
farklı kültürlere sahip kişilerin
katılımlarıyla hayat boyu devam
edecek arkadaşlıklar sunuyor.
Uluslararası hizmet veren
EGEKAMP’ta tek amaç
geleceğimizin aydınlık yüzleri olan
çocuklarımıza en iyi şartlarda
katkıda bulunmaktır.

İLGİ
ALANLARINDA
GELİŞME
Kamp süreci boyunca
yarattığımız özgür ortamlarda
çocuklarınız kendilerini
keşfederek içlerindeki
bastırılmış becerilerini
keşfetme fırsatı yakalıyor
öz güvenli bir şekilde
yaşamlarına devam ediyorlar.

NEDEN
EGEKAMP?

AİLEDEN BİRİ

GENÇ-DİNAMİK
KADRO

FARKINA VAR

Ailemiz bizi korur, sever, güvende olmamızı
ister ve bu hayatta bizler için her şeyin en
iyisini ister. EGEKAMP, geleceğin aydınlık
yüzleri olan çocuklarımıza adeta ikinci bir
aileleri varmış gibi hissettirir. EGEKAMP
çocuklarımızın gelişimine ve hayallerine
ulaşmalarına sanki aileden biri gibi destekler
ve onları nitelendirir.

Bünyesinde 126 personel bulunduran
EGEKAMP, sporculara ve kampçılara rol
model olabilecek ve onları daha ileri
seviyelere taşıyabilecek bilgi, birikim ve
donanıma sahip koçları, yönetim kadrosu ve
çalışanlarıyla hep daha iyisi için hizmet
vermektedir.

Biliyoruz ki her insan bir kar tanesidir ve kar
taneleri asla birbirine benzemez. Geleceğin
aydınlık yüzleri olan çocuklarımızın farklı bilgi,
beceri, düşünce ve tutumları olabilir. Kendilerini
geliştirebilmeleri ve keşfedebilmeleri için okul
dışı eğitim alanlarından biri olan kamplarda
çocuklarımıza en iyi imkanlar çerçevesinde
koçlarıyla birlikte hizmet vermektedir
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AİDİYET

KİŞİSEL GELİŞİM

Profesyonel eğitmenler ve genç koçların yanı
sıra, aşçısından teknisyenine, bütün kamp
personeli özenle seçiliyor ve yıllarca birlikte
çalışılıyor. Geleceğin aydınlık yüzleri olan
çocuklarımız için EGEKAMP görevlileri, her
ebeveyn ve gencin kendini EGEKAMP
Ailesi’nin bir parçası olarak hissetmesini
sağlamaya çalışıyor.

Kamp dönemi boyunca çocuklarımız, liderliğin
ve kişisel başarının önemini öğrenirken, aynı
zamanda takım ruhunu geliştirecek aktivitelerle
yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğreniyorlar.
Gençler, küçük bir grupta yaşıtlarıyla yan yana
yaşayarak doğruluk, dürüstlük, sorumluluk,
başkalarına saygı ve bağlılık gibi özelliklerini
geliştiriyor.

İLKLERİN KAMPI
EGEKAMP
-İlk kez ailemden uzaktayım ancak burasını çok sevdim.
-Türk yemeklerinin tadını çok sevdim.
-İlk kez liderlik yaptım.
-Başka bir ülkeden ilk kez arkadaşım oldu.
-Valizimi ilk kez kendim dolabıma yerleştirdim.
-İzmir’i ilk kez gezdim..
-İlk kez tekne turuna arkadaşlarımla çıktım.
-İlk defa bir kampa katılıyorum.
-Türkiye'ye ilk defa geliyorum.
-İlk defa müze geziyorum.
-Türkçe şarkı söyleyebiliyorum.
-İlk defa boyoz yiyorum.
-İlk defa bir turnuvaya katılıyorum.

HAYDİ DURMA SEN DE HEYECANA KATIL

KAMP İÇERİĞİ
.

PROFESYONEL KADRO

BESLENME

Alanında uzman ve birçok başarıya imza atmış uzman eğitimci
kadrosu.

Spor ve sporcunun her zaman destekçisi olan EGEKAMP, kamp ve turnuva
zamanlarında sporcuların ihtiyaç duydukları enerjilerini ve sağlıklarını
düşünerek bütün yemeklerini gıda mühendisleri ve diyestinlerin kontrolünde
hazırlamaktadır.

GÜNBOYU EĞİTİM

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER

Kamp dönemi boyunca eğitimlerimizi Türkiye'nin en büyük
Ege'nin incisi İzmir'i keşfetmek ister misin? Yapacağımız şehir turu,müze
üniversitelerinden biri olan EGE ÜNİVERSİTESİ içerisinde sportif ve gezileri,tekne turları ile İzmir'i keşfederken, kamp dönemi boyunca da gün
eğitsel eğitimler ile günboyu eğitimlerimize devam etmekteyiz.
içerisinde koçlar ve eğitmenlerle gerçekleştireceğimiz etkinlikler sayesinde
unutulmaz bir kamp seni bekliyor...

ULAŞIM

EGEKAMP tesisleri ile spor tesisleri arasındaki mesafe sadece 1km.
İstersen ücretsiz servislerimizden yararlan, istersen takımınla birlikte
yürüyerek gidebilirsin.
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Önce CAN GÜVENLİĞİ! Şüphesiz ki tüm
velilerimizin endişesi çocuklarının güvenliğinin
nasıl sağlandığıdır. Bizler tüm teknolojik ve
mühendislik çalışmalarında hiçbir masraftan
kaçınmadan en üstün teknolojiyi EGEKAMP
binalarında kullandık. EGEKAMP,
öğrencilerimizin güvenliği için 24 saat kapalı
kamera sistemi ile izlenmekte olup yangın ,
deprem gibi afetlere karşı üst seviyede güvenlik
tedbirleri sunar. Çocuklarınızın nasıl bir kamp
merkezinde kalacağını mutlaka araştırınız. 7/24
Özel Güvenlik görevlilerimiz kamp güvenliğini
sağlamaktadır.

Binalarımızın başlıca özellikleri;
- Yangın algılama, önleme ve söndürme
sistemleri
-Deprem yönetmeliğine uygunluk raporu
-Emniyetli altyapı ve donanım sistemi
-Jeneratörler ile beslenen asansörler
-Kamp alanlarının periyodik olarak dezenfeksiyon
işlemleri

TÜRKÇE EĞİTİM
KAMPIMIZ
Ege'nin İncisi İzmir'de Türkçe Eğitim Kampı

Yaşayarak öğreniyorlar, kendilerini
keşfediyorlar kısacası gelişimlerine katkıda
bulunuyorlar.
Belki de ilk kez ailelerinden ayrı
uyuyacaklar belki de ilk defa gece lambası
kullanmayacaklar ama endişelenmeyin
koçları her zaman yanlarında olacak. Aileden
biri gibi olan ve rol model koçlar, enerjileri ve
donanımlarıyla gün boyu çocuklarınızın yanında.
Kamp döneminde çocuklar koçlarıyla
birlikte kendi ilgi ve becerilerini keşfederken,
eğlenceli aktivitelerle de arkadaşlık bağlarını
güçlendiriyor, Türkçe eğitimlerinin yanı sıra gün
boyu gerçekleştirdikleri aktivitelerde de Türkçe
konuşarak gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.
Kamp sürecinde çocuklarınız sorumluluklarının
bilincinde olmayı ve öğrendiklerini yaşamlarına
aktarma kabiliyetini edinerek gelişimlerine
özgür bir şekilde katkıda bulunuyorlar.

İzmir/ Alsancak
Kıbrıs Şehitleri Caddesi

HER DİL YENİ BİR
DÜNYA
Ege Üniversitesi içerisinde Türk gelenek, görenek ve kültürüne yönelik
gün boyu alanında uzman kişiler tarafından Türkçeyi dahi iyi öğrenip Türk
Kültürü’nü daha yakından tanımak ister misiniz?
EGEKAMP, eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor ve yeni katılımcıları
bekliyor. Öğrenirken eğlenmeyi, eğlenirken de öğrenmeyi hedefleyen ve bu
doğrultuda hizmet veren EGEKAMP, öğrencilerin Türkçe'yi öğrenmelerinin
yanı sıra Türk kültürünü de öğrenerek daha geniş bir vizyona sahip
olmalarını sağlamaktadır.
EGEKAMP’ta sadece yeni bir dil öğrenmiyor ayrıca yeni bir dünyayı
keşfediyorlar. Türk kültürü ve Türk dilinin güzelliklerini öğrenerek yaşam
boyu kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?
·
Ailemden ilk defa ayrıldım ve çok korkuyordum. Uçaktan indiğimizde çok
heyecanlıydım, kamp yerine giderken servisten etrafı izlemeye başladım ve
yeni bir maceraya başladığımın farkına vardım. Bir ay boyunca ailemden
nasıl ayrı kalacağımı düşünürken şehir gezileri, tekne turları, drama dersleri
ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikler zamanın nasıl geçtiğini unutturdu bana.
Burada Türkçeyi daha iyi öğrendim ve kamptaki diğer kişiler ile Türkçe
konuşup sohbetler etmeye başladım. İyi ki buraya gelmişim. Bana her
konuda destek oldukları için öğretmenlerime ve Türk arkadaşlarıma çok
teşekkür ederim.

BİREYSEL
YÜZME
KAMPIMIZ

GELECEĞE KULAÇLA, HAYATI KUCAKLA
Profesyonel eğitimciler eşliğinde, Ege Üniversitesi'nin olimpik yüzme
havuzunda yüzme bilen çocuklarınızın bilgi ve tekniğini geliştirecek,
bilmeyenler için yüzme öğrenecek şekilde programlanmıştır.
Yüzme eğitimlerimizi profesyonel yüzme antrenörleri, grup koçları ve
cankurtaranlar gözetiminde gerçekleştirmektedir.

EGEKAMP’ ta katılımcılara yoğun bir program beklemektedir.
Yüzme kampımızda, antrenörler ve grup liderleri eşliğinde yaş ve
seviyelere göre oluşturulan gruplar halinde haftanın 6 günü çift
antrenman yaptırılacaktır. Yoğun antrenmanların yanında masa
tenisi, okçuluk, satranç, gibi seçmeli bireysel sporlar çeşitli eğlence
programlı kişisel gelişimve eğitim kampıdır.

Çocuklarınızın yaşam boyu elde edecekleri başarının anahtarı, kesintisiz
spor yapmalarından geçmektedir. Çocukların ileri ki yaşantılarında huzurlu bir
toplum meydana getirmeleri için sporu yaşam tarzı haline getirmeleri çok
önemlidir. Uzmanlar, çocukların spor hayatlarına kas-iskelet yapılarının
sağlıklı gelişimi için ilk olarak yüzme ile başlamalarını önermektedirler.

Kamp sonunda çocuğunuzun eğitim seviyesinin artmasını
sağlamak, kişisel gelişimi desteklenerek sorumluluk alabilmesi ve
heyecanını kontrol altına alabilmesi amaçlanmaktadır. Gün içerisinde
sporcular eğitimin ardından grup arkadaşları ve koçları ile birlikte
çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve keyifli zamanlar geçireceklerdir.
Kamp süresince yapacağımız gezi ve kültürel aktivitelerle İzmir’in
doğal ve tarihi güzelliklerini tanıma imkânı sağlanmış olacaktır.

HAVUZLARIMIZ
Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden birine sahip olan Ege Üniversitesi'nin içerisinde bulunan bir adet kapalı olimpik
yüzme havuzunun kullanımın yanısıra , Bornova Belediyesi'nin destekleriyle en uzağı 2 km mesafede bulunan tüm spor tesislerinin
kullanım hakkına sahip olup ayrıca 2020 Yaz Kampları için de Kamp merkezinin içerisine bir aquapark projeleri ile hizmet verme
hedefindeyiz.

BİREYSEL
BASKETBOL
GELİŞİM KAMPIMIZ
Başarısızlığı kabul ederim, ama
hiç uğraşmamayı kabul edemem.
Michael Jordan.
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MESUT ADEMOĞLU
ÖNDERLİĞİNDE
Sporcu kişiliği ile uluslararası alanda ülkemize uzun süre
hizmet etmiş olan ve Üniversite eğitimini Amerika’da dereceyle bitiren
eski milli basketbolcu Mesut ADEMOĞLU koordinatörlüğünde ülkemiz sporuna ve
sporcularına ilgili federasyonların standartlarında hizmet etmeyi misyon edinen
EGEKAMP, sizleri misafir etmekten mutluluk duyacaktır.

Türkiye’nin en iyi üniversite spor komplekslerinden
birine sahip olan Ege Üniversitesi kampüsünde
gerçekleşen basketbol kampımız, profesyonel
antrenörler ve lisanslı sporcuların koçluğunda
çocuğunuzun bilgi, seviye ve kondisyonunu
arttıracak şekilde programlanmıştır
Egekamp’ta katılımcıları yoğun bir program
beklemektedir. Basketbol kampında, koçlar ve grup
liderleri eşliğinde yaş ve seviyelere göre oluşturulan
gruplar halinde haftanın 6 günü çift antrenman
uygulanmaktadır.
Yoğun antrenmanların yanında masa tenisi, okçuluk,
satranç, gibi seçmeli bireysel sporlar çeşitli eğlence
programlı kişisel gelişim ve eğitimlere de yer
verilmektedir.

Basketbol kampımız şut tekniği, top sürme, fundamental,
kondisyon ve sıçrama çalışmalarını kapsamaktadır.
Takım ve yardımlaşma çalışmalarıyla öğrencilerin
kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Kamp sonunda çocuğunuzun basketbol seviyesinin
artmasını sağlamak, kişisel gelişimi desteklenerek sorumluluk
alabilmesi ve heyecanını kontrol altına alabilmesi
amaçlanmaktadır. Gün içerisinde öğrenciler eğitimin ardından
grup arkadaşları ve koçları ile birlikte çeşitli aktivitelerle
eğlenceli ve keyifli zamanlar geçirmektedirler.

BASKETBOL SALONLARIMIZ
Türkiye'nin en büyük spor kompleksilerinden birine sahip olan Ege Üniversitesi'nin içerisinde bulunan 2 adet profesyonel kapalı spor
salonlarının kullanımın yanısıra, EGEKAMP olarak 2020 projelerimizin içerisinde bulunan ve konaklama alanının içerisine 1 adet
profesyonel kapalı spor salonu yapmak hedefindeyiz.

BİREYSEL
FUTBOL
GELİŞİM KAMPIMIZ
Yetenek seni zirveye götürebilir, ama seni orada
tutmak için karakter gerekir.
John Wooden.
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PROFESYONEL SCOUT EKİBİ
PROFESYONEL ANTRENÖR
EKİBİ

Tüm maçlarda gözlemci olarak katılacak
scout
ekiplerine
kendini
ispatla
ve
profesyonellik hayallerine bir penaltı kullan.

ÖNCE SPOR AHLAKI
Sporun yardımlaşma, dayanışma ve
paylaşma olduğunu hatırlatarak
fiziksel, kondisyon ve yetenek
antrenmanlarımızın yanında sporcu
ahlakını da çocuklarımıza aşılıyoruz.

Uluslararası antrenörlük ve yeterlilik
belgelerine sahip antrenör kadromuz
ile siz değerli sporcularımıza hizmet
vermekteyiz.

FUTBOL TESİSLERİMİZ

Türkiiye'nin en büyük spor kompleksilerinden birine sahip olan Ege Üniversitesi'nin içerisinde bulunan bir adet profesyonel çim futbol sahası ve
bir adet TFF standartlarında suni çim futbol sahasının kullanımın yanısıra , Bornova Belediyesi'nin destekleriyle en uzağı 2 km mesafede bulunan tüm
spor tesislerinin kullanım hakkına sahip olup ayrıca bünyemizde bulundurduğumuz dah çok ağırlık ve kondisyon antrenmanları için tercih edilen suni
çim sahamız ile hizmetinizdeyiz.

BİREYSEL
VOLEYBOL
GELİŞİM KAMPIMIZ
Odaklan… Nefes al… Servis at… Tekrar et…

EGE'DE KAMP EGEKAMP

ŞEHRİN
STRESİNE
SMAÇ BAS
Profesyonel sporcu ve antrenörler eşliğinde yapılan Voleybol Kampımızın amacı, oyuncuların sportif ve teknik gelişimlerine katkı
sağlamak ve bunun dışında yeni arkadaşlıklar ile sosyal gelişimini bir adım öteye taşımayı hedeflemektedir.
Kampımızın genel amacı çocuklarınızın iletişim becerileri güçlenmiş, yardımlaşma duygusu ilerlemiş, kendini keşfederek fiziksel ve
zihinsel güçlü yönlerini ön plana çıkarmaktır.
EGEKAMP ’ta sporcuları yoğun bir program beklemektedir. Voleybol kampında, grup liderleri eşliğinde sporcuların yaş ve
seviyelerine göre oluşturulan gruplar halinde haftanın 6 günü çift antrenman programı uygulanmaktadır.
Gün içerisinde sporcular çalışmalarının ardından grup arkadaşları ve grup liderleri ile birlikte çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve keyifli
zamanlar geçirmektedirler.
Kamp süresince yapacağımız gezi ve kültürel aktivitelerle İzmir’in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıma imkânına sahip olacaktırlar.

VOLEYBOL
TESİSLERİMİZ

AKTİF
İNGİLİZCE
KAMPIMIZ

Eğlenirken
öğrenmeyi,
öğrenirken
eğlenmeyi
öğretiyoruz.

Öğrenci
mektuplarımız;
Adım Zeynep soyadım Mumcu, 16 yaşındayım. Eskişehir’den geldim.
Kamp döneminde ilk defa ailemden bu kadar uzakta kaldım. Yeni
dostluklar edindim koçlarımız çok cana yakın insanlardı onlarla
güzel bağlar kurdum. Hepsini çok sevdim ve hepsi ailemden biri gibi
oldular. İngilizcemi gerçekten geliştirdiğimi düşünüyorum. Yapılan
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EĞLENCE

etkinliklerden çok keyif aldım. EGEKAMP' taki herkese 2 haftada o
kadar alıştım ki ayrılmak gerçekten benim için çok zor oldu. Bir yere
bu kadar kısa sürede alışacağımı hiç beklemezdim bu kadar keyif
alacağımı da beklemiyordum. Zaman zaman ailemi özlesem de orada
bulunan koçlar ailemin yokluğunu pek aratmadılar.
EGEKAMP' ı seçme sebebim İzmir’i, Ege Üniversitesini çok sevmem
ve ileride İzmir’de okumak istemem. İyi ki gelmişim ve iyi ki ege
kamptaki herkesi tanımışım benim için çok güzel bir deneyimdi.
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ZOR
DEĞİL
KOLAY

Sosyal aktiviteler, etkinlikler ve sportif faaliyetler boyunca İngilizce konuşarak hayatını kolaylaştırmak ister misiniz?

EGEKAMP eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor ve yeni katılımcılarını bekliyor. Okulun ve şehrin stresini yaşayan
çocuklarımız
için bir fırsat yaratıp kendilerini keşfetmelerini ve yeni maceralara yelken açmalarına izin vermeliyiz. Öğrenirken eğlenmeyi,
eğlenirken öğrenmeyi çocuklarımıza kazandırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda hizmet veren EGEKAMP, eğitim dönemleri
boyunca çocuklarımıza öğrenmeyi öğretmek için çaba sarf etmektedir.
Kamp sonunda çocuğunuzun eğitim seviyesinin artmasını sağlamak, kişisel gelişimi desteklenerek sorumluluk alabilmesi
ve heyecanını kontrol altına alabilmesi amaçlanmaktadır. Gün içerisinde sporcular eğitimin ardından grup arkadaşları ve
koçları ile birlikte çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve keyifli zamanlar geçireceklerdir. Kamp süresince yapacağımız gezi ve
kültürel aktivitelerle İzmir’in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıma imkânı sağlanmış olacaktır.
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