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HEDEFLERIMIZ

  2017- 2018 sezonunda Doğa Bilim Okulları ile basketbol altyapı , basketbol okulları ve

okul takımları için yaptığımız ortak çalışmayı bu yıl kamplarımıza taşıyoruz. 

Çalışmalarımızda çeşitli yaş gruplarını bir araya toplayarak seviyelerine göre 

gruplandırmak ve kamp kavramının ne olduğunun anlataral kendilerini ifade edebilme 

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Ailelerinden bağımsız (2007,2008..) 

hareket etmeyi, kurallara uymayı, zamanlamayı, yeme içme alışkanlıklarını değiştirmeyi, 

yeni arkadaşlar edinmeyi, farkındalıklarını geliştirmeyi ve takım ruhunu oluşturmayı 

hedefliyoruz. 

  Kamp boyunca basketbol ağırlıklı olarak sporcularımıza basketbol çeviklik, çabukluk, 

dripling, pas, video basketbol eğitimi ve basketbol topsuz oyun becerilerini 

kazandırmak, Bolu İlinin basketbol takımları ile hazırlık maçları yapmak, aynı zamanda 

Kaan Hoca ile jiu jitsu, koordinasyon, babalar oğullar basketbol maçları ile kampımızı 

renklendirerek unutulmaz bir kış basketbol kampı geçirmeyi hedefliyoruz. 

  İstanbul Basket olarak bu yıl 15.ci kampımızı 

düzenliyoruz.2018 kış basketbol kampımızda  ve 

önceki kamplarımızda da olduğu 

gibi çocuklarınız sizin için ne kadar değerliyse 

bizim içinde o kadar değerlidir. 
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İzmir Yaz 2013 Antalya Kış Kampı 2014

Antalya Yaz Kampı 2014

 Önceki Kamplarımız Görseller
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Antalya Kış Kampı 2015

Bolu Yaz Kampı 2015

Bolu Yaz Kampı 2015
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07
Bolu  Kapalı Spor  Salonu 
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KAMPA ULAŞIM: 

21 Ocak Pazar Sabah  saat 07.30 ’da 
Doğa Bilim Okulları Kemerburgaz 
kampüsü önünde  toplanıp kamp 
otobüsümüz ile yola  çıkıcağız.  Saat 
12.30 ' da kamp otelimize gidiyoruz. 

Dönüşümüz ise 26 Ocak saat 13.30'da 
otelden  hareket edip akşam 18.00 da 
kemerburgaz'a dönüyoruz.

KAMPTA KONAKLAMA: 

Sporcular 3 yada 4 ’er kişilik 
odalarda veya 5’er kişilik suit 
odalarda konaklayacaktır, en 
küçük yaş (2011 doğumlu ) grubu 
sporcular velileriyle 
konaklayacaktır. 

Not : Kampımıza en küçük 
katılım yaşı 7'dir. (2011 ) 

KAMPTA YEME- İÇME: 

Sabah,öğlen,akşam açık büfe 
yemek ve her yemekte bir soğuk 
içecek dahildir.Kamp boyunca 
Coffe Break , gün boyu sınırsız 
çay-kahve ücretsizdir. 

ÜCRETE DAHIL OLMAYANLAR: 

1-Minibar kullanımı (su hariç) 

2-Alkollü içecekler 

3-Kişisel harcamalar 

ÜCRETLENDIRME: 
KAMP ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR

1-Ulaşım 
2-Üç öğün açık büfe yemek ve her 
yemekte bir soğuk içecek, gün boyu 
çay ve kahve 
 3-Velilerimiz için yapılan tüm 
aktiviteler (yoga, fitness) 
 4-Sporcular için, jui jitsu, tüm 
basketbol antrenmanları ve 
maçları, kapalı yüzme havuzu 
kullanımı 
5-Veliler için spa kullanımı

Doğa Bilim Okulu
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Kaan Koç ile Jiu Jitsu- Yoga 

-Jiu jitsu-fitness-yoga calışmalarımızı beraber yapacağız. 

Yapacağımız çalışmaların jiu jitsu kısmında çocuklarımıza; uzakdoğu felsefesinin 
temellerini oluşturan sevgi-saygı-özgüven-davranışlarını kontrol edebilme-paylaşabilme 

 -Yoga kısmında velilerimize; bedensel ve ruhsal farkındalık, nefes çalışmalarımız ile 
enerjinin yönetilebilmesi ve eklemsel mobilizasyon artışı 

 -Fitness kısmında velilerimize; kassal kalite artışı ve stretch tekniklerinin öğrenilmesi 
gibi konularda beraber çalışacağız.
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SPORCULARIN KAMP 
ÇANTASINDA OLMASI  
GEREKENLER    

1: Çok sayıda spor çorap, spor şort, 
tişört, sweatshirt, kar montu, kar 
botu, eldiven 

2: Havuz şortu, Havuz terliği 

3: Basketbol maç ayakkabısı 

4: Kişisel bakım eşyaları 

5: En fazla 50 tl harçlık 

6: Varsa kullandığı ilaçlar 

7: Varsa özel sağlık sigortası kartı 

   

"Bilgi 
Formları"

www. i s tanbu lbaske t .ne t/ fo rm la r

2008 DOĞUMLU VE DAHA KÜÇÜK 
SPORCULARININ KAMPA KATILABİLMELERİ 
İÇİN MUTLAKA KAMPTA VELİLERİNİNDE 
OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Kamp i l e  i l g i l i  b roşür
ve  fo rm la r ı  şu  adres ten

ind i reb i l i r s i n i z .

ÜCRETLEND İRME B İLG İS İ :  

1-Sporcular için kamp ücretimiz : 
 1.850 TL’dir. 

2-Bir veli single oda kamp ücreti: 
2.700 TL’dir. 

3-Bir veli double odada (kişi başı) kamp 
ücreti: 1.950 TL’dir. 

4-Bir veli bir sporcu kamp ücreti: 
3.350 TL’dir. 

 5-Bir veli iki sporcu kamp ücreti: 
3.850  TL’dir. 

 6-İki veli bir sporcu kamp ücreti: 
4.250 TL’dir. 

7-İki veli iki sporcu kamp ücreti: 
4.750 TL’dir.  

KAYIT IÇIN: 
Volkan Özal : 0 532 312 23 53  
Nevzat Özdemir : 0 532 391 94 56

İletişim: 
Doğa Bilim Okulları 
Mithatpaşa Mah., Selanik Bulvarı No.26-28, Kemerburgaz 

8: Mutlaka Nüfus Cüzdanları  
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İLETİŞİM

Kemerburgaz Doğa Bilim Okulları
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Mithatpaşa Mah., Selanik 
Bulvarı No.26-28, Kemerburgaz 

ADRES  VE  TELEFON :

Kamp Bilgi: 

Nevzat Özdemir 0 532 391 94 56  
Volkan Özal 0 532 312 23 53 

WEBS I TE

http/www.istanbulbasket.net 

E -MAI L

nevzatozdemir2003@gmail.com 

@istanbulbasketnet

Doğa Bilim Okulları


