
Sevgili Rüzgar Sörfü ailemiz,

Güzel ve sağlıklı bir yaz geçirmek ve ne kadar şanslı bir spor dalıyla uğraştığımızı 
tekrardan fark etmek için size ve en kıymetli varlıklarımız olan sevgili evlatlarımıza bu 
yıl da elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için bütün enerjimizle hazırlanıyoruz. 

Sahip olduğumuz herşeyi yeniden başka bir açıdan değerlendirme fırsatını buluğumuz 
bu yeni dönemde daha düzenli, disiplinli ve attığımız her adımın hem kendimiz, hem 
sevdiklerimiz, hem de başkaları için sonuçları olduğunun bilinciyle yeni bir yaşam şekli 
geliştirmek sorumluluğumuz ortaya çıkmış durumda. 

Evlatlarımız yaklaşık 3 aydır bir nevi ev hapsinde. Bir yandan ev ve çekirdek aile 
dışında herşeyden uzak kalmaya uyum sağlarken, bir yandan da uzaktan öğretim ile 
eğitim çabasının en önemli gayretini göstermekle gerçek kahramanlarımız oldular. Bu 
süreçte aileler olarak bizler de çok büyük bir sınav veriyoruz. 

Çok şanslıyız ve umarız ki bu zor izolasyon sürecinin hafiflemesi ile birlikte bu kadar 
uzun süre sonra ilk defa sosyalleşecekleri, açık havada, deniz ve rüzgara kavuşacakları 
en unutulmaz anıları yaşayacakları ortamı öğrencilerimizle paylaşma imkanına sahip 
olacağız. 

Ne kadar değerli ise o kadar iyi korunmalıdır..

Bu yüzden ülke olarak büyük bir olgunluk, sabır ve başarı ile sürdürdüğümüz dikkatli 
yaşama şeklini yaz kamplarımız süresince de üzerimize düşeni en iyi şekilde 
planlayarak adapte etmek için hazırlıklarımızı yaptık. 

Okulumuzun geniş bir alana yayılmış olması, sporumuzun doğası gereği sudayken 
zaten sosyal mesafenin limitlerin çok üstünde olması bizim en büyük avantajımız. 

Okula adım atan herkesin suya ulaşıncaya kadar geçecek sürede temas ve mesafe 
kurallarına uymaları, her adımın çok iyi planlanması ve karada geçecek sürenin en aza 
indirilmesi halinde başka herhangi bir sporda olamayacak kadar risksiz durumdayız. 



2020 yaz kamplarımız için uygulama koşullarımız şöyle olacaktır:

1. Yaz kamplarımız 22 Haziran 2020 tarihinde başlayacaktır.
2. Kamp kurallarımız Türkiye Yelken Federasyonu’nun yayınlamış olduğu önlemleri esas alarak, kendi fiziki ve 

özel koşullarımızın gerektirdiği gibi düzenlenmiştir. 
3. Öğrencilerimizi okulumuzun kontrollü tek bölgeden yapılan girişinde dezenfeksiyon paspası ve el 

dezenfeksiyonu ile karşılayacağız.
4. Her öğrencimiz okula maske ile gelecek ve suya çıkıncaya kadar maskesini takmaya devam edecektir. 

Maskeler öğrencilerimiz tarafından temin edilecek, okula girişte her öğrencimizin ateşi ölçülecektir. 
5. Okulumuzun tüm alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. 
6. Okul alanına öğrencilerimizden ve okul personelinden başka kimse kabul edilemeyecektir. 
7. Servis kullanacak öğrencilerimiz için okulumuzun yıllardır servisini sağlamakta olan Kubilay Tütüncü ile 

0542 437 56 97 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Servisle ilgili olarak alınması zorunlu olan, 
sayı, sosyal mesafe, hijyen gibi tüm tüm yeni önlemlerin alınacağına dair kanaate vardığımız için gönül 
rahatlığı ile tavsiyede bulunabiliyoruz. Servis operasyonunu, tüm sorumluluklar kendisine ait olmak üzere, 
servis sertifikasyonuna sahip Kubilay Tütüncü ve ekibine bırakmıştır.

8. Soyunma odalarımız, soyunma giyinme değil her öğrencimizin çantasını diğer çantalara değmeyecek 
şekilde, kendine ayrılmış askıya asacağı bir alan olarak kullanılacaktır. Bu alanlara giriş çıkışlar tek tek 
yapılacaktır. Duş bölümü kullanılmayacaktır.

9. Soyunma ve giyinme kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrılmış açık ve izole alanlarda panço veya benzeri 
malzemelerin içinde olacaktır. Tüm kapalı ortak kullanım alanları kilitli tutulacaktır.

10. Öğrencilerimiz, seviye, yaş ve karakter özelliklerine göre belirleyeceğimiz sabit gruplar ve sayılar halinde, 
her grup için kamp süresince aynı öğretmenlerle çalışacaklardır. 

11. Kamplarımız her sabah 10:00 - 12:00 öğle arası 13:00 - 15:00 birinci grup ve 
11:00 - 13:00 öğle arası 14:00 - 16:00 ikinci grup olacaktır.

12. Kontenjanımız her grup için de az sayı ile sınırlıdır. Suda özgür olabilmek için karada atacağımız her 
adımın sorumluluğunu ve sonuçlarını sürekli hatırlatacağız. 

13. Her öğrencimiz ihtiyaç duyacağı wetsuit, ayakkabı ve trapez gibi kişisel malzemeleri kendisi temin 
etmelidir.

14. Tuvaletlerin kullanımını en aza indirmek için öğrencilerimizin ihtiyaçlarını düzenlemeleri önemlidir. Tuvalet 
giriş çıkışlarında el dezenfektanı bulundurulacaktır. Günlük temizlik çizelgesi yerleştirilecektir.

15. Öğle yemekleri tek kullanımlık malzemeden imal edilmiş paketlerle servis edilecektir. Mutfak çalışanları 
maske ve eldiven kullanacaktır. 

16. Öğle yemeklerinde her öğrencimiz kendine ayrılmış yerde kendi grupları için görevlendirilmiş olan 
öğretmenleri kontrolünde farklı zaman dilimlerinde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturarak 
yemeklerini yiyecektir. 



18. http://caglakubatwindsurf.com sitesindeki kayıt formlarından katılmak istediğiniz kampa ait olanı 
doldurup, imzalayıp  0532 323 67 60 numaralı telefona whatsapp üzerinden gönderilmesi gereklidir. 
Bu formu kampın ilk günü resepsiyona teslim etmenizi rica ediyoruz. 

19. Bu yıl sınırlı sayıda öğrenci kabul edebileceğimiz için kayıtların kesinleşmesi için, kayıtla  birlikte 
ödemelerin;
Talat Aşıkoğlu Rüzgar Sörfü ve Su Sporları Ltd. Şti.’ne ait 
İş Bankası TR92 0006 4000 0013 4210 6532 13 Iban numarasına ya da kredi kartı mail order ile
yapılması gerekmektedir. 

20. Kamp kurallarına uymayan öğrencilerimiz uyarılacak, ancak hepimizin sağlık güvenliğini tehlikeye 
atacak ve kontrol edilemez risk oluşturacağı gözlenirse kamp ücretinin kalan tutarının %80’i kadar 
iade edilerek kampa devam imkanı kalmayacaktır. 

21. Ülkede yaşanacak ve şu anda öngöremediğimiz herhangi bir ulusal kısıtlama nedeniyle kampların 
tamamlanamaması nedeni oluşabilecek durumun telafisi mümkün değilse, mücbir sebep olarak 
kabul edilip, yapılamayan kamp günlerine karşılık gelen kamp ücreti eksiksiz iade edilecektir. 

Hepimiz için yeniden ayağa kalktığımız ve birbirimize olan özen, sevgi ve bağlarımızın daha da 
güçlenmesini sağlayacak güzel bir başlangıç dileriz. 

Sevgi ve saygılarımızla

Talent Kamp, 
Çağla Kubat Windsurf Akademi ve 
Talat Aşıkoğlu Rüzgar Sörfü ve Su Sporları Ltd. Şti. Ortaklığı

17.  Pazartesi Çarşamba Cuma günleri için 

1. Kampımız 22 Haziran - 10 Temmuz (KDV dahil 3150 TL)
2. Kampımız 13 Temmuz - 31 Temmuz (KDV dahil 3150 TL)
3. Kampımız 3 Ağustos - 24 Ağustos (KDV dahil 3150 TL)
4. Kampımız 24 Ağustos - 11 Eylül (KDV dahil 3150 TL) 

Salı Perşembe günleri için 

1. Kampımız 23 Haziran - 9 Temmuz (KDV dahil 2600 TL)
2. Kampımız 14 Temmuz - 30 Temmuz (KDV dahil 2600 TL)
3. Kampımız 4 Ağustos - 20 Ağustos (KDV dahil 2600 TL)
4. Kampımız 25 Ağustos - 10 Eylül (KDV dahil 2600 TL)

Birden fazla kamp katılımı için (ikinci kamptan itibaren) kamp fiyatı üzerinden %20 indirim 
uygulanacaktır. 

Birden fazla kampa katılımlara ait ödemenin tamamı kayıtta yapılırsa indirim ilk kampı da içine alarak, 
bütün kamplar için uygulanacaktır. 

Haftada 5 gün gelmek isteyecek öğrencilerimize her kamp dönemi için uygulanacak ücret KDV dahil 
4200  TL’dir. Bu fiyat zaten indirimli olduğundan dolayı sonraki kamplarda ayrıca başka bir indirim 
uygulanmayacaktır. 

http://caglakubatwindsurf.com/

