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KAMP KURALLARI 

1. Kampa sadece MMO tarafından ilan edilen listede isimleri olan öğrenci üyeler katılabilir. 

2. Kamp süresince her katılımcı toplantılara tam katılım sağlamak durumundadır. Toplantılara katılmamak 

kamptan ayrılma nedeni sayılır. 

3. İlan edilen listede ismi olanlardan herhangi bir nedenle kampa katılamayacak olanların, 20.08.2022 tarihine 

kadar kampa katılmaktan vazgeçtiklerini bildirmeleri gerekmektedir. 

4. Kamp 28.08.2022 tarihinde başlayacak ve 03.09.2022 tarihinde sona erecektir. 

5. Kampa girişler 28.08.2022 tarihinde saat: 09.00’da başlayacak ve 13.00’de sona erecektir. 

6. Kamptan ayrılışlar 03.09.2022 tarihinde, saat: 10.30’da başlayacaktır. 

7. Her katılımcının kampa geliş ve ayrılış saatlerini kamp başlamadan kamp sorumlusuna bildirmesi 

gerekmektedir. 

8. Katılımcıların bulundukları illerden kampın bulunduğu şehrin otogarına gelişleri ve dönüşleri Şubelerince 

karşılanacaktır.  

9. Kamp süresince katılımcıların yemek, konaklama, gezi ve kamp alanındaki aktiviteleri ile ilgili harcamaları 

MMO tarafından karşılanacaktır. Bunun dışındaki kişisel harcamalar katılımcıların kendileri tarafından 

karşılanacaktır. 

10. Tüm katılımcılar kamp alanının temiz tutulmasından ve temizliğinden sorumludur. Kamp süresince ortak 

alanların kullanılmasında, yemeklerde ve serbest zamanlarda maksimum sağlık tedbirleri alınacak, hijyen 

kurallarına özen gösterilecektir. 

11. Katılımcılar kamp süresince kamp alanındaki etkinlikler için sigortalanmıştır. Kamp alanı dışında kalan 

alanlar sigorta kapsamında sayılmayacağından katılımcıların kamp süresince kamp alanından ayrılmaları 

yasaktır. Kamp dışı etkinlikleri ortak olarak planlanacaktır. 

12. Katılımcılar kendilerine verilen odalarda konaklayacak olup, kamp süresince bu odalar dışında başka bir 

alanda konaklamaları yasaktır. 

13. Kamp süresince, program dışında gerçekleşen eylemler, olağanüstü durumlar ve yaşanabilecek diğer 

sorunlar kamp yöneticileri ve görevlilerine bildirilecektir. 

14. Herhangi bir sağlık sorunu olanların, sağlık sorunu nedeniyle özel bakıma, diyete, ilaç kullanımına tabii 

olanların bu durumlarını kamp başlamadan kamp yöneticisine bildirmeleri gerekmektedir. 

15. Kamp içerisinde alkol tüketilmesi yasaktır. 

16. Kamp alanında kanunen yasaklanmış uyuşturucu, yatıştırıcı ve keyif verici maddelerin kullanılması 

kesinlikle yasaktır. Reçeteli ilaç kullananların kamp yöneticisine bilgi vermeleri gerekmektedir. 

17. Hava karardıktan sonra denize girilmesi yasaktır. Serbest zamanlarda ve spor aktivitelerinde 

denize giriş  çıkışlarda kamp kurallarına ve sağlık tedbirlerine uyulacaktır. 
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