GELECEĞE
YELKEN
AÇIN!

ÇAĞDAŞ BİLİM
YELKEN KULÜBÜ

Değerli velilerimiz merhaba, Çağdaş Bilim Yelken kulübü tarafından 20 Haziran01 Temmuz , 18 Temmuz-29 Temmuz, 01 Ağustos- 12 Ağustos, 15 Ağustos-26
Ağustos tarihlerinde Marmaris/Adaköy’de YELKEN ( Optimist) yaz kampı
düzenlenecektir. Yaz okulları arasında çocuklar için en eğlencelilerden biri
yelken kurslarıdır. Günde birkaç saat de olsa uygulamalı eğitim sırasında
denizde dalgalarla oynayan çocuklar, karada ise paylaşımı öğrenip, denizci
dostluğunu tadıyorlar.
Genellikle Optimist ve Laser sınıflarında verilen kurslarda, çocukların el becerileri
de geliştiriliyor. En çok rağbet gören 7-12 yaşa yönelik Optimist ve 13-15 yaş
üstü Laser eğitimidir.
Her bir kurs dönemi 20 öğrenci ile sınırlıdır.
Kamp iki hafta sürecek olup ayrıntılar şu şekildedir;
Öğle yemeği + Kurs ücreti 3000 TL’dir.
Kayıt için gerekli belgeler. (Kayıt esnasında okulda doldurulacaktır.)
Kayıt Formu
Veli İzin belgesi
Ulaşım giderleri kişiye aittir. İsteyen velilere servis sağlanacaktır.
Kamp sonunda çocuklara sertifika verilecektir.
Çağdaş Bilim Yelken kulübü tanıtım videosu Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=Mxig6JIRtag
Yelken Kampına katılacak öğrencilerimize kamp boyunca Anıl Karabalcık, bir
yardımcı öğretmen, bir sağlık personeli ve bir gözetmen eşlik edecektir.
Kayıt işlemleri ve bütün sorularınız için aşağıdaki yetkili kişi ile iletişime
geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.
Çağdaş Bilim Yelken Kulübü
Yetkili Kişi İletişim Bilgileri:
Anıl Karabalcık
05071856989
Halkla İlişkiler ve Kayıt
Murat Akbaş
0(252) 412 22 54 (Dahili 132-133)
05422708328

Yelken Nedir?
Rüzgar enerjisini kullanarak, bir kuvvet
oluşturan ve bu kuvvet ile bağlı
bulunduğu teknenin hareket etmesini
sağlayan yapıya yelken denir. Yelken
demek, deniz, dalga, akıntı, rüzgar gibi
dış kuvvetlerin hepsini kullanmak
demektir.

Neden Yelken?
Çocukların çeşitli zorluklar karşısında
mücadele etme azmi ile beraber
özgüvenini arttırırken, çabuk ve doğru
karar alma becerisini geliştiren en
önemli spordur.

Eğitim Teknesi
Optimist

Optimist, en sert havalara dayanabilir
ve kolay kolay devrilmez. Aşırı
hızlanmasını engellemek için özel
olarak dizayn edilmiştir.

Neler Gerekli?
Tişört, deniz şortu, deniz ayakkabısı,
şapka, güneş gözlüğü, havlu güneş
kremi, yedek kıyafet.
Geri kalan yelkenle alakalı tüm
ekipmanlar,
kulübümüz
tarafından
temin edilmektedir.

ÇAĞDAŞ BİLİM
YELKEN KULÜBÜ

KAMP DÖNEMİ

20 Haziran-01 Temmuz
18 Temmuz-29 Temmuz
01 Ağustos- 12 Ağustos
15 Ağustos-26 Ağustos

Daha fazla bilgi için:
Halkla İlişkiler ve Kayıt
Murat Akbaş
0(252) 412 22 54 (Dahili 132-133)
05422708328

