Summer City Camps: Sana Viyana’da değişiklik dolu ve zevkli bir tatil!
Yaz tatillerinin tüm çocuklar ve gençler için her yıl çok özel bir
anlamı vardır. Pandemi dolu bunca aydan sonra başka çocuk
ve gençler ile güzel olayları paylaşmak, enerji depolamak ve
hep birlikte yeni bir şeyler keşfetmek için bu yıl bu haftalar her
zamankinden daha da fazla önem taşıyor!
Viyana Belediyesi’nin Summer City Camps programı, çocuk ve
gençlere tüm Viyana’da spor, oyun ve eğlence dolu değişik
sunulara katılma fırsatını sunuyor. Viyana Belediye Başkanı
Yardımcısı ve Eğitimden Sorumlu Belediye Meclisi Azâsı olarak
bu benim için çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı
açısından çok önemli bir husustur.
Summer City Camps bu yıl da yine Viyana’daki profesyonel
partner organizasyonlar tarafından yapılmaktadır. İster bisiklet
kursları, yüzme kursları, ister kültürel olaylar veya ders
teşvikleri olsun, her ihtiyaca cevap veren bir şeyler var. Oyun, eğlence ve hedefe odaklı teşvikten
oluşan dengeli bir karma ile birinci sınıf ve hesaplı bir tatil programı sunmaktayız.
Çocuk ve gençlerin hak ettikleri tatillerinin tadını çıkarabilmelerini ve aynı zamanda yeni ders yılına
başarıyla başlama fırsatını elde etmelerini beraberce sağlamaktayız!

Tüm çocuk ve gençlere güzel bir yaz diliyorum!

Christoph Wiederkehr
Viyana Belediye Başkanı Yardımcısı ve Eğitimden Sorumlu Belediye Meclisi Azâsı
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Bir bakışta en önemli bilgiler
Çocuk programı
(6‒12 yaş)

•
•
•
•
•
•

Oyun, eğlence, macera ve bol hareket
Doğada gezintiler, kültürel olaylar, yaratıcılık çalıştayları, fen bilimleri, teknik
Yüzme kursları
8 - 11 yaş arası genç çocuklar için bisiklet kursları
Haftalık olarak ve en fazla 6 hafta ayırttırılabilir
Opsiyonel olarak erken ve geç bakım

Ders teşvikli çocuk programı
(İlkokul çocukları)

•
•
•
•

Öğleden önce: 2 saatlik Almanca ve matematik kursları
Öğleden sonra: Oyun, spor ve eğlence dolu boş zamanları değerlendirme etkinlikleri
1 haftalık program, en fazla 3 hafta ayırttırılabilir
Opsiyonel olarak erken ve geç bakım

Gençlik programı
(Ortaokul, alt seviye orta dereceli okul [AHS-Unterstufe] ve teknik okul [Polytechnische Schule])

•
•
•
•

Öğleden önce: Almanca, matematik ve İngilizce’de hedefe odaklı ücretsiz ders desteği
Öğleden sonra: Opsiyonel olarak gençler için ücretli boş zamanları değerlendirme programı
rezervasyonu yaptırılabilir
Boş zamanları değerlendirme programı çerçevesinde yüzme bilmeyenler ve yeni yüzme
öğrenenler için yüzme kursu rezervasyonu da yaptırılabilir.
2 haftalık program, en fazla 4 hafta ayırttırılabilir

Engelli çocuklar için program
•
•
•
•
•

Farklı teşvik ihtiyacına sahip gruplarla veya küçük gruplarla seçilen yerler
Oyun, eğlence, macera ve bol hareket
Farklı konulardaki çalıştaylar, doğada gezintiler, belediyenin kültürel ve boş zamanları
değerlendirme etkinliklerinden yararlanma
Haftalık olarak ve en fazla 6 hafta ayırttırılabilir ve opsiyonel olarak erken ve geç bakım sunar

Dönem, yer ve yeme içme
•
•
•
•
•

4 Temmuz - 2 Eylül 2022
Pzt. - Cuma: saat 8 - 17, FSW yol hizmetlerinden yararlanılması halinde: Saat 16
Ek olarak ayırttırılabilecek erken ve geç bakım (saat 7:15’ten 18’e kadar)
Tüm Viyana’da 30’dan fazla yerde
Sağlıklı atıştırmalıklar (öğleden önce ve öğleden sonra) ve tam gün bakımda öğle yemeği dâhil
olmak üzere
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Katılma hakkı olanlar
•
•

Okula gitme mecburiyeti olan Viyanalı çocuk ve gençler
Summer City Camps, tatilde bakım hizmeti veren bir kurumda veya Viyana Belediyesi –
Anaokulları (MA 10) tarafından bir eğitim kampüsünde tatil bakım hizmeti sunulmayan tüm
çocuklara yöneliktir.

Kayıt
•
•

Kayıt başlangıç tarihi: 20 Nisan 2022
Kayıt bitiş tarihi: 03 Haziran 2022

Gençlik programında istisna:
Kurs başlangıcından 2 hafta öncesine kadar
•
•

Online: www.summercitycamp.at
Bizzat, telefonla randevu alarak, BiM - Bildung im Mittelpunkt, Anschützgasse 1, 2. kat, 1150
Viyana adresinde, Tel.: (01) 524 25 09 46 veya yakınınızda yapılan kayıt günlerimizden
birinde.
Ayrıntılı bilgi için: www.summercitycamp.at/anmeldung-vor-ort

Kayıt başlangıcında fazla talep olması ve kamp yerlerinin sınırlı olması nedeniyle mevcut
yerler iki kısımda verilecektir:
•

1. Kısım, 20 Nisan, saat 9

•

2. Kısım: 20 Nisan, saat 18

Ücret
•
•
•
•

Veli aidatı: Çocuk/Program/Hafta başına 50 Euro
İndirimler, kardeşler için beraber rezervasyon yaptırıldığında: İkinci/Üçüncü kardeş başına 25
Euro. Daha başka kardeş olması halinde veli aidatı alınmaz.
Aidattan muafiyet: Temel ihtiyaçların karşılanması veya asgari geçim güvencesi (sosyal
yardım) çerçevesinde devlet yardımı alan çocuklarda
Gençlere ücretsiz ders teşviki

Lütfen iptal şartlarını ve komple bir kamp haftasına katılmama düzenlemesini
dikkate alınız
İptal
Yaptırılmış olan bir rezervasyonun 20 Mayıs 2022 tarihine kadar (rezervasyon yaptırılan ilk haftadan 6
hafta önce) iptali halinde iptal edilen kamp haftası ve çocuk başına 20 Euro işlem masrafı alınır. 20
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Mayıs 2022’den sonra yapılan iptallerde iade YOKTUR. Rezervasyonu yapılmış olan yerler bir
başkasına devredilemez.

Komple bir kamp haftasına katılmama
Çocukların veya gençlerin rezervasyonu yapılmış olan bir kamp haftasına özür göstermeksizin hiç bir
gün katılmamaları halinde, söz konusu çocuk/genç, 2022 Viyana Sonbahar Kampları’ndan başlamak
üzere 1 yıl boyunca Viyana Kampları’na katılamaz.

Proje partnerleri
Proje, Viyana Belediyesi – Eğitim ve Gençlik tarafından teşvik edilmekte, Viyana Eğitim Müdürlüğü ve
Viyana Belediyesi – Viyana Okullarının desteğiyle yürütülmekte ve BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH
tarafından koordine edilmektedir.
Summer City Camps tasarım, planlanma ve uygulamasında Viyana Belediyesi, eğitim, boş zamanları
değerlendirme ve spor kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır: Wiener Kinderfreunde, Die
Wiener Volkshochschulen GmbH, ASKÖ WAT, Interface Wien, Wiener Familienbund, Zeit!Raum Wien,
Hi Jump Wien v.b.
Summer City Camps hakkında bilgi: www.summercitycamp.at
Daha başka sorularınız mı var? Bize e-posta veya telefonla da ulaşabilirsiniz:
info@summercitycamp.at, (01) 524 25 09 46, Pzt.-Prş. saat 9-12 ve 13-16, Cuma 9 -14

Kaydın ilk gününde ayrıca 18 - 20 saatleri arasında da bize ulaşabilirsiniz!

Künye: Redaksiyon, medya sahibi ve içerik sorumlusu:
BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH
Anschützgasse 1, 1150 Viyana
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