
TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI 2022

SPOR · SANAT · DOĞA · İNGİLİZCE · LİDERLİKIŞ BIRLIĞI ILE

3-4-5-6-7-8. SINIF LAR 

KAMP DÖNEMLERİ: 30 Haziran - 6 Temmuz 2022 

29 Temmuz - 4 Ağustos 2022

LİSE HAZIRLIK · 9. ve 10. SINIFLAR 

Özlediğiniz aktiviteler,
unutulmaz yaz eğlencesi.
 TED yaz kampında!



Çeşit Çeşit AKTİVİTE
• Basketbol 
• Voleybol 
• Yüzme 
• Futbol
• Hokey 
• Beyzbol 
 • İnsan Langırtı 
• Hentbol
• Masa Tenisi 
• Gagaball

• English for Fun
• Flying Fox 
• İp Parkurları
• Doğa Yürüyüşü
• Satranç
• Müzik Atölyesi
• Mutfak Atölyesi
• Yıldız Gözlemi
• Takım Oyunları
• Cultural Exchange

TED’lilerin fiziksel ve sosyal gelişimi yazın da devam 
ediyor. Tam 40 TED kampüsünden gelen öğrenciler  
bu özel kampta buluşuyor.

Harika bir doğa içinde, yeni arkadaşlarla ve  
örnek liderlerle eğlence ve keşif dolu kamp deneyimi 
TED Okulları Uludağ Yaz Kampları’nda!

TED Okulları’nın donanımlı  
eğitmenleri ve okul dışı eğitimde  
uluslararası deneyimi olan 
Geleceğin Yıldızları ekibi, öğrenciler  
için üstün standartlarda kamp 
programı sunuyor.



Kayıt 
Her okul için belirlenmiş bir kontenjanı olan bu kampa 
kayıtlar başvuru önceliğine göre kabul edilecek, 
kontenjanı dolan okulun kayıt işlemleri durdurulacaktır. 
Başvurular için kalan kontenjanlar dahilinde belirlenen 
son tarih 31 Mayıs 2022’dir.

Çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler,  
www.teduludagkampi.com adresinden havale  
veya kredi kartları ile peşin ya da taksitli ödeyerek  
kayıt yapabilir.

Ücret 7950 TL (KDV Dahil) 
Kamp ücretine; kampa ulaşım, 6 gece 7 gün her şey 
dahil tam pansiyon konaklama, eğitimlerde kullanılacak 
her türlü malzeme, katılım sertifikası, acil vakalar 
sağlık sigortası ve kamp dijital anı albümü dahildir.  
Aynı aileden kardeşlere %5’er indirim uygulanıyor.

Ulaşım 
Kampa gidiş-dönüş ulaşımı ücrete dahildir. 
Öğrencilerinin kampa ulaşımı eğitmenler eşliğinde 
mesafeye göre karayolu veya uçak ile sağlanıyor.

IŞ BIRLIĞI ILE

Kampta YAŞAM
Uludağ’ın eşsiz doğası TED öğrencilerine benzersiz  
bir kamp deneyimi sunuyor. Sadece TED Okulları  
kampçılarının konakladığı Uludağ Monte Baia Otel’de  
5-6 kişilik odalar bulunuyor. Ayrıca havuz, spor ve  
aktivite alanları öğrencileri bekliyor. Sabah, öğle, akşam 
yemekleri ve tüm gün ulaşılabilir alanlarda bulunan 
atıştırmalıklarla, kamp boyunca herkesin sağlığı ve 
enerjisi yerinde!  Özel sağlık ekibi de 24 saat kamp 
alanında hazır bulunuyor. Kampa gidiş ve kamptan 
dönüş yolculuğuna TED Okulları eğitmenleri eşlik ediyor.

Tüm detayları titizlikle düşünülen TED Okulları  
Yaz Kampı’nda öğrencileri, eğlenceli ve macera dolu 
günler bekliyor. Kampın genç eğitmen kadrosu  
kampçı memnuniyetinin en önemli nedeni. Kampta  
her 4 öğrenci için bir eğitmen görev yapıyor ve her  
TED Okulundan yönetici ya da öğretmenler de  
gözlemci olarak bulunuyor.

Deneyimli EĞİTMENLER

Ayrıntılı bilgi için  
QR kodu okutun.

Kayıt, Kamp Programı ve  Fotoğraf Galerisi İçin 

www.teduludagkampi.com

 0850 450 1989


