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dönemi ile ilgili o,arak;
2022 Yılı
Vakfimızca işletilmekte o,an Erdek Kampının Yoroi*
-tatil.
Kurulumuzun 24t03l2022 tarih ve
ti.r"u.ri,
u-p
r"
donemlJ
katılım
kampa
mensuplarrmzln
sunulmuŞtur'
ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize
kararı ile tespit edilmiş oı,rp, u., ı.onu
126 sayılı

arz
temennileri ile birlikte bilgi ve i|ginize
Mensuplarlmzm gize|bir tatil dönemi geçirmeleri
ile talePlerinizi bekleriz'

eder, sağlık ve esenlikl".
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A) KAMPLARA İŞTiRAK ŞARTLARI

:

kamp tamimi ekindeki talep formunu doldurarak
kampımıza katılmak isteyen mensuplarrmız
edilmek
arucrlğ, ile depozito makbuzu forma ilave
temsilciıitıerİİoeİegeı"r»
fabrikalardaki
Vakfimızın
Merkezinie bulunacak şekilde Ve asılları bilahare
suretiyle en geç 20l05t2022 tarihinde vaür
elektronik
yukarıda gtısterilen elektronik posta idresine
gönderilmek şartı iıe ruı., mesajr, vakfimızın
raıep faz|isı olduğu dönemlerde katılımcılar kura ile
ortamda veya posta ile gonderecekleJir.
belirlenecektir
getirecekl9! _ıahsın YaŞları, akrabalık ve
2_ iştirak etmek isteyenlerin nüfus saylsl, beraberinde
," ço.,rkıurrr* yuşi*, ile Vakıf iYesi ise Vaklf üYe numarası muhakkak
yakınlık dereceleri,
"irrriy"ti
belirtilecek, kampa iştirak için depozitolar' aylıklarıru
surette müracaat formları ile icmal listelerinde
vaı<nirrn hesap numaralarrna yatırılacak'
aldıkları bankalardaki ve daha önce bildirilmiş oıan
eklenerek, listelerde gösterilecektir'
yatırıldığına dair dekontlardan bir suıet, kamp talŞformlaıına
mutlaka onaYlanması Şarttır,) Bu usullere
(Miiracaat formlarınrn aog,,ı"e*;p.rro*l ""*isince
geçerli sayılmayacalıtır,
riayet ejihede, düzenlenen mi.iracaat formları
1_

kampa iŞtirak etmeYenler Yerlerini
Vakıf Yönetim Kurulunun

veya mazeretsiz
3_ Kampa iştiraki kesinleşenlerden mazeretli
g, durumda boş kalan evlerin tahsisi
surette başkaiarına dewedeınerlei_

hiçbir
yetkisindedir

gör9 vTılacağından, formların özenle
4_ kampta ev tahsisi ekli iştirak formundaki beyana
haIinde,- bu değişikliğin kamp dönemi
doldurulması gerekmektedir. İştirakçi saylsmrn degişmesi
bi, hafta önce Vakfa bildirilmesi gerekmektedir,
iaşlamadan

"n-*

5-Kampımızadepozitosuzmüracaatkabuledilmeyecektir.

yt

halen ÇalıŞanlarımıza
tahsisinde öncelik; Vakıf üyelerimiz ile _ Şirkette
,ızeridiğer taleP edenlere tahsis edilecektir'
verilecek olup, kalan yerler emeklilerimizbaştaolmak
6_ Kampım ızda

depozito ve borÇ ödemelerini kendi
Kampa gitmek için müracaat formu ile başvuran kişinin,
adına kesilecektir.
adına yapmasl ğerekmekte olup, faturalar da bu kişi
7_

B) DEVRELER:
2022 yı]rıkamp devreleri aşağıda yızıIlı şekilde tespit

Devre
2. Devre
3. Devre
4. Devre
5. Devre
6. Devre
7. Devre
1.

23.06.2022
04.07.2022
|5.07.2022
26.07.2022
06.08.2022
17.08.2022
28.08.2022

edilmiştir,

02.a7.2022
|3.07.2022
24.07.2022
04.08.2022
15.08.2022
26.08.2022
06.09.2022

2

C) DEPOZi.TOLAR:
1.Kampınherhangibirdevresineiştirak"t-.k-i'l"yenmensup|Ty:,kendilerinetahsisedilen
j"p*itoyo,-.vukirir^ uşugrdu bildirilen banka hesaplarına
rı,.
(beşyüz)
500,00
için
her bir daire
yatırdıklarına dair dekontun
vatıracaklar_ve
«E.d.k Kampr,nrn Kamp D,epozit:s,uli
"iaireg"^1elirterek göndereceklerdir.
ekleyerek üaı.rf ıı,'ıerı.ezine
bir suretini Kamp ralep Formlarına

etmeleri
kampa iştiraklerinden barfinazar
mazeretibulunmayanların
edilebilecek
kabul
2_ Geçerli
sfaslna
r" uofmıu,, Y.ı.i sıra bekleYenlere Yedek
.oiı*"yec"k
i"a.
depozitola.
alrnan
eıırelce
halinde,
göre tahsis edilecektir,

3.Müracaatedipteyertahsisiyapılamayanmensuplanrflzff|depozitolarr,bankahesaplarına
vakfimız tarafindan iade edilecektir,
D)
eŞi ve bekar Çocuklan'

- ayrılmıŞ eski üYeler 9rıriıı
Vakıf üyeleri ve Vakıf personelinin (emekliye
Uuş"u, giınliık (K,D,V, dahil) 275'00
anne ve babaları (aynı evde kahJ ş;ryla) şulrrr-(ikiyüzyetmişbeş) TL, ücret ödeyecektir,
1_

ve emeklileri ile Vakıf üyesi olan
mensupları
Sanayi
olmayan
.
Şeker
üyesi
2_ Vakıf
getirecekleri kendilerinin ve

ı.uro.şıoi, torunrari-beraberlerinde
ile
mensupları mız|.-evli çocukları, bekar
diğer kamu çalıŞanlan ve emeklileri
uyarylu
u"ıg.İemek
duruml*r*
bu
ve
eşlerinin evli kardeşleii
günıük (K'D'V'
(aynı evde i.ri.r.tirnı ile) kiŞi baŞrna
urua"""
ve
anne
eşi
bunların
,bekar çocukları,
ödeyecektir,
dahil) 290,00 (ikiyüzdoksan) TL, ücret
(K,D,V' dahil)
katılmak isteyenler kiŞi baŞına günlük
3_ yukarıda sayılanların dışında kampa
350,00 (üçyüzelli) TL, ücret ödeyecektir,
olup; sabah kahvaltısı servisi 07:00
4- Kampta sabah ve akşam yemeği verilecek
_
yemeği servisi be 1g:OO 2l:30,*İ1",i arasındadır,

-

10:30 akŞam
'

at iÇiı
0-12 yaş arasındaki jkinci 5 diğer Çocukl
ücretsizdir.
tek
arasrndaki
çocuk
0_12yaş
5_
yaşından büyük çocuklardan tam ücret alınacaktır,
50 indirimli ücret ödenecektir. 12
iştirak
gelecek Şeker Sanlvi __mensuplarıyla kampa
6_ Günü birliğine kampa misafir olarak
90,00 (doksan)
misafirlerden Luhvaıt, için (K.D,V, dahil)
edenlerin geçici olarak yemeğe davet .ttıı.ı.ri
(yüzaltmış) TL, tahsil edilecektir,
TL ve akşam yemeği için de (K.D.V. arniıı 160,00
o/o

en
,_Karrıpaiştirakleri sağlananlar, devre başından itibaren

geÇ

iki giın iÇinde kamPa gelmedikleri

etmemiş sayılacaklardır,
takdirde, üçiincü giirra.r, itibaren kampa iştirak

E)

D
iizerinden hesaplanacak Şalus başı

kamp iştirakçilerinin (D) maddesind e yazı|ı ücret tarifeleri
dePozito
daha önce ödedikleri 500,00 (beŞYüz) TL'
ödemeleri gereken 10 giinliik masraf tutarlanjan,
emekliler, Şeker Sanayi mensuPları ile diğer
bedeli düşüldiikte, ,oriu arta kalan İ;;İ;r, $yelerimiz,
üy9si olanların banka hesaplarından ve ait olduğu
kamu kurum ve kuruluşları mensupı*r*ul'vuı.rr
taksitte, Vakıf üYesi olmaYan
imkan vermesi haİinde kredi kartlanndan 6 eşit
bankanın uygulamasının
yazdıW|arı otomatik ödeme talimatları doğrultusunda
mensupların aylıklarını aldıkları b""k;;; hiruu*
tahsil edilecektir,
6 eşit taksitte, emeklilerden ise peşin olarak
"virı.h.r"aan
Kampiştirakçilerininborçmiktarları,kamptanayrılmadanöncehesaplanarakkampamiri
tarafindan, kendilerine bilditilecektir,

J

D KAMPA
t..*

GELİŞ VE GİDiŞ:

1-Kampaiştirakedecekler,devrelerinbaşlayacağıgiindenbirgıinewelsaat14.00denitibaren
kamPa kabul edilebilirler'

(yer bulunduğu takdi'rdei

k;;p ur"irira"r, utiur"

vemeei irtJrr."rr..t ŞartiYla

geÇ.saat l2'00'de kampı
giıniın akşamı veya ertesi sabah en
bittiği
döneminin
kamp
İştirakçiler,
2_
terk etmek zorundadır
hazıilık için aynldığından
giin, temiz]ik veyeni kamp dönemine
3_ Devreler arasrnda verilen birer
il;rrhk iŞlerini aksatmaYacak Şekilde hareket
i"-irıiı.
edenler,
iştirak
kampa
bu gtinde
edeceklerdir

,.

t*pi,

A

G)

İştirakçiler,aşağrdabelirtilenkurallarauymaklayükümlüdürler.
İe.isten yararlanan diğer kimseleri rahatsız
n..tluerini,
kimseİer1,
getirdigi
1_ Beraberinde

düzenlemek,

etmeyecek şekilde
üunan ikaz ,evha]arına uymak.
2, Kampta, gazinove plaj ile diğer yerlerde yazılı bu
3- Yemek saatleri dışındayemek istememek,

4-Tesisint.*i,ıigi"ibozicakhareketlerdenkaçınmak.

5- Verilen demirbaş eşyaları özenle kullanmak,
karŞılı$ ödemek'
ettirilecek ücretlerini idareYe fatura
6_ Tesisten alrrlrrken, adlarına oıruı.ı.,rt
veya mayo ile girmemek,
7- Yemekh#;;" gu,inoyapüaına

8.Denizdenistifadeederkenveyiİzerkenşamandıralaııgeçmemek.
sözlü
huzur r. ruır-utirg, içinzamanzafnanyazıIıveya
iştirakçilerinin
kamp
yöneticisinin,
9_ Kamp
uymak,
olarak yapacağı uyarılarrna itiraz etmeden
zorlamamak,
10- Kamp personelini özei-hizmelerae bulunmaya
öncelikle kamp amirine, ŞikaYetine Çözüm
11_ Kampta yapılan hizmetlerd;;6, şik"yetleri,
merkezine yapmak
bulrınmadığı taktirdl, oir"ı,.ı olarak Vakrf
,"ait r. iJu,i kurumlarca konulan kurallara hassasiYetle
pANDEMiSi
12_

CoViT

uymak,l3_Kampa

19

iç];;lÜlİİ

insanlar iÇin, Yanlannda mutlaka bir refakatÇi
katılmak isteyen yaşlı ve bakıma muhtaç

bulundurmak.

D

H)

adresinden ulaŞılarak; kamP talebi'
Vakfimza ait web sayfasrna www.turksekervab{!.com

vakfimrzabusayfamızdakir,,k.*uı.ffikrsmrndangönderilebilir.
Eki

:1

Kamp Talep Formu

V
/ANKARA
Türki Halk Bankası Mi
ubesi/ANKARA
Bankası
ubesi/ANKARA
Türki vakıflar Bankası kızıl
a ubesiiANKARA
T. C. ZiraatBankası Mi
ubesi

TR 07 00 0 1 2 009 J 9 600 0 1 60 0009 1
a

TR5 90 006 40 000 0 1 4 22 8 0 6928 7 0a
TR9 5 000 1 5 00 1 5 8 0 0728 1 4 6939 ,
TR5 90 00 1 00 1 26 207 96 1 4 02 5 00 1

4

{Yı
#
Yğy

ŞEKER SANAYİ| MENSUPLARİ
YARD!MLAşMA VAKF|

Adakale Sokak Ada Apt. No:
061 00 Yen işeh i r/AN

Tel
Fax

Erdek

KARA

KAMPA İşrinax ETMEK İsruynNı,nn
TARAFINDAN DOLDURULACAI( FORM

B/1

:0312 431 18 85

:0312431 8219
:

0266 835 1026

-

835 5426

www.tu rksekervakfi.com
e-mai l :tu rksekervakfi@gmai l.com

i.

2.
3.
4.
5.
6.

Adı, soyadl ve unvanı
Bulunduğu Teşkilat
Vakıf Numarası
Adresi ve telefon numarasl
Katılınak istediği devre
Taahhütname

Kamp tamimini okudum, kampın bir devresini tam olarak
kiralamayı ve Vakıf Kamp Şartlarına uymayı aynen kabul

ediYorum'

iştirakçinin imzası

DEVRELER
1. I)evre
2. I)evre

3.
4.
5.
6.
7.

23.06.2022
04.07.2022
15.07.2022
26.07.2022
06.08.2022
17.08.2022
28.08.2022

Devre
Devre
Devre
Devre
Devre

02.07.2022
|3.07.2022
24.07.2022
04.08.2022
|5.08.2022
26.08.2022
06.09.2022

İştirakçi adedi (kendisi dahil)
İştirakçinin beraberinde getirdiği aile bireyleri

Adı ve sovadı

Doğum

1.

2.
J
4.
5.
6.
7.

Kefil : Adı ve soyadı
Adresi
imza
:

:

Larihi

Medeni Hali

yalunlık derecesi

