
Bundeslager 2009

Merhabalar,

  

Daha önce de duyurduğumuz gibi İ.E.L. Sakarya İzci Grubu bu yaz Almanya'da gerçekleşecek
olan Bundeslager 2009 kampına katılıyor. Kampla ilgili genel bilgileri bir önceki mailimizde
vermiştik.

Gelenekselleştiği üzere bu her 4 senede bir yapılan uluslararası kamp programına ufak çaplı bir
Avrupa Gezisi de ekliyoruz. Bundeslager 2009 için gezi programı kesinleşmemekle birlikte
anahatları belli oldu. Geçen senelerden farklı olarak Avrupa gezimizi uçak ve tren ile değil,
tamamını otobüs ile yapmaya karar verdik. Tarihler kesin olmamakla birlikte planlanan gezi
şöyle:

  

16 Temmuz gecesi liseden hareket
16-19 Temmuz                   Yunanistan
19-23 Temmuz                   İtalya
23-25 Temmuz                  Slovenya
25-27 Temmuz                  Avusturya
27-29 Temmuz                  Almanya-Münih
29 Temmuz - 8 Ağustos     Bundeslager
8-10 Ağustos                    Almanya-Siegen
10-13 Ağustos                  Almanya-Berlin
13-16 Ağustos                  Çek Cumhuriyeti
16-20 Ağustos                  Avusturya-Macaristan üzerinden İstanbul

  

Belirtilen ülkelerde izci evlerinde konaklanacak, Siegen'da izci ailelerinin yanında kalınacaktır.

  

Katılım ücretine
 -Vize
 -Ulaşım
 -Gezi boyunca yemekler
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 -Bundeslager katılım ücreti
 -Şehirlerdeki müze ve ulaşım ücretleri dahil olacakatır.

  

Normal şartlar altında gezi ücreti dışında ekstra bir para harcamanıza gerek kalmayacaktır

  

*Tüm bu organizasyon dışında 9 Temmuz İstanbul'dan ucakla ayrılış ve 19 Temmuz'da grupla
tekrar İtalya'da buluşmak üzere 16 yaş ve üzeri izciler için Estonya Jamboree'sine sorumlu
liderler eşliğinde bir temsilci ekip gönderilecektir. Estonya Kampı'na katılmak isteyenler için ek
ücret alınacaktır.*

  

Daha önceki mailimizde belirttiğimiz gibi, hem uluslararası platformda Türkiye ve Sakarya İzci
Grubu'nun temsil edilecek olması hem de 35 günlük uzun ve yorucu bir program olması
nedeniyle, başvuranlar arasından bir mülakat ile katılımcılar Liderler Üst Kurulu tarafından
belirlenecektir. Hem izcilik bilgisi ve birikimi açısından yeterli, grupla yeteri sürece çalışmış ve
çalışmaya devam edecek, hem de insan ilişkileri bakımından gezi boyunca uyum
sağlayabilecek arkadaşlar öncelikli olacaklar.

  

Bundeslager 2009 kampına 9, 10, 11 ve 12. sınıflar ile aktif mezunlar başvurabilir. 18 yaşından
büyükler için kampa Staff olarak katılmak da mümkün olabilir.

Gezi programıyla ve genel süreçle ilgili 21 Aralık Pazar günü saat 11.00'de velilere yönelik bir
toplantı yapılacaktır. Tüm velilerin muhtemel sorularını bir toplantıda cevaplayabilmemiz için
lütfen son başvuru tarihinden önceki tek bilgilendirme toplantısına katılınız. Lütfen katılımınızı
önceden 0533 358 0419 numaralı telefona bildiriniz.

  

Başvururken ekte belgeyi velinize imzalatarak en geç 21 Ocak Çarşamba gününe kadar
liderlere teslim etmeniz gerekmektedir.
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Başvuranlar arasında mülakat 14-15 Şubat'ta lisede gerçekleştirilecek ve sonuçlar 28 Şubat'ta
açıklanacaktır.

Sonuçların açıklanmasından sonra BuLa Hazırlık Sürecinde tüm katılımcıların katılımının
zorunlu olduğu toplantılar, kamplar vb. etkinlikler düzenlenecektir. Başvuranların bu konuyu göz
önünde bulundurmaları gerekmektedir.

  

Hepinize şimdiden iyi bir Bundeslager hazırlık süreci dileriz...

  

Veli izin kağıdını PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız .
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