
DOĞA SPORLARI KAMPINA KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!  

 

1.Doğa Sporları Kampı 10-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. 

2. Doğa Sporları Kampı ; 

Toplanma Yeri: Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi 

Toplanma Tarihi:10 Temmuz 2018, Salı  

Toplanma Saati:09.00 

3. Doğa Sporları Kampına sadece 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders seçme 

dilekçelerinde bu kampı resmi olarak seçmiş ve ders dilekçeleri danışman eğitmenleri 

tarafından onaylanmış öğrencilerimiz katılacaklardır. Bu resmi ders seçme işlemini 

gerçekleştirmemiş hiçbir öğrencimiz ve Fakültemiz tarafından görevlendirilmiş eğitmen ile 

eğitmenler, resmi listelerde ismi olmayan öğrenci ya da herhangi bir öğrenci yakını doğa 

sporları kampı süresi boyunca kampa katılımcı olarak dahil edilmeyecektir. 

4.Doğa Sporları Kampına; toplanma tarihinde saat:09.15’te doğa sporları kampı resmi 

ders listeleri üzerinden yapılacak olan öğrenci yoklama işlemi ile başlanılacak yoklamanın 

son bulduğu an itibari ile kampı resmi olarak seçmiş olsalar dahi hiçbir öğrencimiz kampa 

katılımcı olarak dahil edilmeyecektir. Bu yoklamanın ardından kamp programı ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 

5.Yapılacak olan kamp yoklaması esnasında öğrencilerimizin Üniversitemiz tarafından 

verilen öğrenci kimliklerini eğer yanlarında yok ya da kayıp ise fotoğraflı olarak öğrenci 

işlerinden alınacak olan ıslak imzalı ve mühürlü öğrenci belgelerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

6.Katılımcı öğrencilerimize yiyecek içecek alışverişlerini yapabilmeleri için gerekli süre 

verilecek olup yapılacak alış verişin ne şekilde yapılması gerektiği ve kamp süresi 

içindeki beslenme planı ile ilgi bilgilendirme yapılacaktır. Dolayısı ile katılımcı 

öğrencilerimizin kamp alanına gelirken yanlarında herhangi bir yiyecek içecek 

getirmemeleri daha sağlıklı olacaktır.   

7.Doğa Sporları Kampına katılacak öğrencilerimizin kamp süresince kullanacakları çadır, 

uyku tulumu, mat, ocak, yemek kapları, termos bardakları, sırt çantaları (kapasite 

olarak 35 litre ve üstü) değerli ve özel eşyalarını taşıyabilecekleri bel çantaları, yürüyüş 

ayakkabıları ve tüm kişisel malzemelerini kendileri getirecektir. 

8.Öğrencilerimizin kamp süresince kişisel olarak giyecekleri; 

İç Katman: Teri emen pamuklu iç çamaşırları yedekleri ile, 

Orta Katman: Askılı olmayan, kısa kol ya da uzun kollu ince kumaş pamuklu sweatshirtler 

ve t-shirtler yedekleri ile, 

Dış Katman: Hava durumuna göre yağış, rüzgar ya da o gün oluşabilecek farklı hava 

koşullarına göre polar, polartek v.b montlar, yağmurluklar, (tayt hariç) içinde vücudun rahat 

hareket edebileceği bol pantolonlar (kargo tipi) ve çorapları yedekleri ile yanlarında 



getirmeleri uygun olacaktır. Ayrıca; güneş kremi, güneş gözlüğü, şapka, kişisel temizlik 

malzemeleri v.b. kişisel malzemelerin de kampa katılımcı öğrencilerimiz tarafından 

getirilmesi uygun olacaktır.   

9.Doğa Sporları Kamp programı, doğa sporları kampı süresince yapılacak olan uygulamalı ve 

teorik derslerle ilgili eğitimlerin programı, doğa sporları kampında uyulması gereken 

kurallar ve doğa sporları kampındaki hareket tarzına ilişkin tüm bilgiler kamp 

yoklaması sonrası yapılacak olan bilgilendirme toplantısında detaylı bir şekilde katılımcı 

öğrencilerimize sözlü olarak beyan edilecektir. 

10.Doğa Sporları Kampı süresince katılımcı öğrencilerimizin yanlarında teknolojik 

malzemeler getirmelerinin pek uygun olmayacağını belirtmekle birlikte, başta cep telefonları 

olmak üzere, kullanımı kamp süresince yapılacak olan eğitimlerde sıkıntılar 

yaratabilecek teknolojik malzemelerin doğa sporları kampı başlangıç tarihinden bitiş 

tarihine kadar ne şekilde kullanılacağı, ne şekilde taşınacağı hakkında tüm bilgiler katılımcı 

öğrencilerimize kamp yoklaması sonrası yapılacak olan bilgilendirme toplantısında sözlü 

olarak beyan edilecektir. 

11.Doğa Sporları Kampı süresince oluşabilecek sağlık sorunları ya da doğa kazalarına hemen 

ve anında müdahale edebilmek maksadı ile katılımcı öğrencilerimizin sağlık geçmişleri ile 

ilgili bilgiler kamp yoklaması sonrası yapılacak olan bilgilendirme toplantısında alınarak 

gerekli ilkyardım malzemeleri ve ilkyardım çantası hazırlıkları yapılacaktır. Bununla birlikte 

kamp tarihi itibari ile kampa katılımcı olacak öğrencilerimizin kamp süresince varsa 

herhangi bir alerjileri v.b ve bu duruma uygun ilaçlarını ve de devamlı olarak 

kullandıkları sağlık ürünlerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

12.Bu bilgiler ışığında ve kamp programı bilgilendirme toplantısında yapılacak olan 

açıklamalar sonrasında, kamp başlangıç tarihinden itibaren kamp bitiş tarihine kadar kamp 

süresi içerisinde uyumsuzluk, tüm eğitimler esnasında ve boyunca rahatsız edici hareketlilik 

ile disiplinsizlik, üniversite öğrencisine ve özellikle Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisine 

yakışmayan söylemlerde, hareketlerde ve davranışlarda bulunan öğrencilerimiz ile ilgili 

olarak gerekli işlemler ve kararlar yönetmelikler çerçevesi içerisinde uygulanılacak olup 

gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 

13.Doğa Sporları Kampı ücretsizdir.  

 

           DEKANLIK 


