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DAYANAK:
Kamp Talimatı
AMAÇ :
Türkiye Satranç Federasyonu, İl Temsilcilikleri tarafından düzenlenen sporcu eğitim kampları ile
ulusal kamplarda uyulması gereken kuralları belirlemektir.
UYGULAMA :
1. Yönerge, kamp müdürü tarafından uygulanır. Kurallara uymayanlarla ilgili düzenlenecek rapor
ivedi olarak federasyona sunulur.
2. Kurallar kampa katılan tüm sporcu, antrenör ve diğer görevlileri kapsar. Kurallar metni
çoğaltılarak kamp merkezinde konaklama odalarına ve diğer yaşam birimlerine asılır.
3. Kampta bulunanlar düzenlenecek açılış ve kapanış törenlerine uygun kıyafetler ile katılmak
zorundadır.
4. Kamptaki demirbaş eşyalar ile eğitim malzemeleri kullanıcılar tarafından korunacaktır.
Dikkatsizlik ve önlem almamadan dolayı ortaya çıkacak hasarlar bedeli, kullanıcılar tarafından
ödenir.
5. Kamp süresince başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
6. Kampın günlük programına uymak esastır.
7. Spor disiplini, Spor ahlakı ve kamp kurallarına uymayan kişiler hakkında genel değerlendirme
yapılacak, gerektiğinde eğitimden ilişiği kesilecektir.
8. Olumsuz davranışlar karşısında kampta bulunan tüm sporcu, antrenör ve diğer görevlilerin,
Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatı karşısında yükümlülükleri vardır.
9. Kamp süresince konuk kabulü, yönetim tarafından ortaya konulan programa göre kabul edilir.
10. Kamp süresince ve kamp sınırları içerisinde kampta bulunan her kes alkollü içecek
kullanamazlar.
11. Kamp tesisi içerisinde yüksek ses ile konuşulmaz, radyo, teyp ve TV kullanılmaz.
12. Temizlik kurallarına uyulur.
13. Kampta bulunanlar, kamp alanı izinsiz olarak terk edilemez.
14. Sporcular, odalarını düzenlemekle yükümlüdürler.
15. Odalara, su, meyve suyu, meyve, bisküvi ve soğuk içeceklerin dışında yiyecek ve içecek
taşınamaz.
16. Sporcuların, yönetime teslim etmedikleri para ve değerli eşyaları kendi sorumluluğundadır.
17. Gruplardan sorumlu antrenörler,
a. Odanın tertip , düzen ve temizliğinden,
b. Ders dışı serbest zamanlar, uyku ve sabah kalkış saatlerinden,
c. Derslerin ve etkinliklerin düzeni ve denetimi,
konularından sorumludurlar.
18. Ders, etüt ve diğer etkinliklerde cep telefonu getirilmeyecektir. Aykırı davrananların cihazları
kamp bitimine kadar alı konulur.
19. Kampta bulunanlar, kendileri için ayrılan ve planlanan odalar dışındaki odalarda kalamazlar.
20. Kamp bölgesinde bulunan yöre halkının örf, adet, inanç, gelenek ve göreneklerine saygılı
davranılmasına özen gösterilecektir.
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