
Sakarya Yarıyılda Sapanca'daydı

29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İ.E.L. Sakarya İzci Grubu Sapanca'nın doğal güzellikleri
arasında, 60 kişilik bir ekiple, Sapanca İl Ormanı'nda sömestr kampını gerçekleştirdi. Borusan
Anadolu Teknik Meslek lisesinden 18 ve Galatasaray Lisesi'nden de 3 izci arkadaşımızın da
katılması kampı daha da eğlenceli kıldı.
 
 
Organizasyonluğunu Ulaş Erdoğdu'nun, Berke Tekay'ın ve İdil Cengiz'in üstlendiği kampın ilk
günü olan 29 Ocak sabahı 7'de okulda toplanıldı ve ardından katılımcılar Haydarpaşa Garı'na
doğru hareketlerine başladılar. Haydarpaşa'da Borusan Anadolu Teknik Meslek lisesinden
izcilerle buluşuldu ve ardından trene binilip Sapanca'ya doğru olan yolculuk başladı. Tren
yolculuğu sırasında oldukça eğlenceli vakit geçiren izciler öğlen saatlerinde Sapanca'ya
vardılar. Kamp alanına varıldıktan sonra hemen kamp kurulumuna başlanıldı ve kamp
kurulumunun ardından da akşam yemeğine kadar obalara eğlenceli bir çok oyun oynatıldı.
Akşam yemeğini takiben de izcilerin tanışmasını sağlayan tanışma oyunu izcileri hem eğlendirip
hem de daha da kaynaşmalarını sağladı.
 
 
İkinci günse oldukça soğuk geçmekle beraber yoğun kar yağışı herkesi oldukça zorladı. Kar
yağışı dolayısıyla ikinci gün gerçekleşmesi planlanan hike iptal edildi ve izciler günlerini kamp
alanının biraz aşağısında kalan bir kapalı alanda şarkılar söyleyip eğlenerek geçirdiler.
 
 
Üçüncü günse hava ilk güne göre daha iyiydi ve o gün yoğun aktiviteler vardı. İzciler o gün
sabahtan başlayarak tüm günü kapsayan Kahramanlık Oyunu'nu oynadılar ve oyun esnasında
tüm duraklarda izcilerin güzel vakit geçirdikleri görüldü. Akşam saatlerinde de obalar bu oyunun
devamı olan Son Savaş'ı yaptılar ve ardından Paintball oynadılar. Bu oyunlar katılımcıları
oldukça eğlendirdiler.
 
 
Dördüncü günse Sakarya İzci Grubu'ndan başka bir kampa katılmış bir grup izcinin daha
katılması kampa büyük neşe kattı. Gün içerisinde İz
 
Tatbikatı gerçekleştirildi ve izcilerin sportif olarak kendilerini sınadıkları Olimpiyatlar oynandı.
Gün sonundaki kamp ateşinde de obalar skeçleriyle birbirlerine karşı yarıştılar ve kamp ateşi
oldukça eğlenceli ve obaların yaptıkları Bale ve Pandomim gibi çeşitli türlerdeki skeçler ile
birlikte oldukça renkliydi.
 
 
Son günse erken kalkan katılımcılar çadırları toplayıp, kamp malzemelerini düzenledikten sonra
mıntıka temizliği yaptıktan sonra yine trenle Sapanca'dan ayrıldılar ve kamp Haydarpaşa
Garı'nda son buldu.
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