
 
 

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ ŞARTLAR : 

 
 1-   Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, Urla Polis Eğitim ve Dinlenme 
        Tesisine Faks ya da E-mail olarak gönderecektir. 
         Tlf No:  (0232) 752 08 02 Faks No: (0232) 752 08 01  E-mail ; urladinlenmetesisi@egm.gov.tr 
 
 2-   Kampa gelenler yanlarında Sosyal Tesislere Giriş Kartlarını ve kimliklerini mutlaka bulunduracaklardır. Sosyal Tesislere                                                                             
………Giriş Kartı bulunmayanlar tesise kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
3-   Kampa katılacakların HES KODU alması zorunludur. 65 yaş üstü katılımcıların SEYAHAT İZİN BELGESİ almaları ve                                                 

……tesise girişte resepsiyon görevlilerine ibraz etmeleri zorunludur. 

           
4-  Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20 si; müracaat sırasında avans olarak alınır. Kamp döneminin başlamasından    1 hafta 

öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra …..vazgeçtiklerini   bildirenlere 

her gün için avansın %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilir, kamp …..döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini 

bildirmeyenlerin ise avnasları iade edilmeyerek gelir kaydedilir. Kamp   …..konaklama ücretinin %20’si Urla Polis Eğitim ve Dinlenme 

Tesisinin Banka hesabına yatırılacak, (Banka dekontunun bir ….sureti kampın E-mail adresine ve Faksına gönderilecektir.) Yemek ücretleri 

kampa girişte kredi kartı ile ödenecektir.     

 
5-   Müracaatlar en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar Urla Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisinde olacak şekilde yapılacaktır. 
Gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
 
6-   Müracaat dilekçesine kaç kişinin katılacağı (Çocukların yaşları belirtilecek), açık adres ve telefon numaraları OKUNAKLI 
biçimde yazılacaktır. Müracaatçının başvuru formunda belirttiği kişiler dikkate alınacaktır. 
 
7- .Kamp dönemlerinde yarım pansiyon olarak hizmet verildiğinden, kampa giriş yapılan (Sadece geceleri konaklayacak misafirler) 

mensuplarımızdan odada kalan kişi sayısı kadar yarım pansiyon (Kahvaltı + Akşam yemeği) ücreti istisnasız alınacaktır.  Kahvaltı ve Akşam 

Yemeği saatleri İdarece belirlenir, gelen misafirler yemek saatlerine riayet etmek zorundadır. Kampta konaklayacak misafirlere kamp 

başlangıcında sadece akşam yemeği çıkış günü ise sadece kahvaltı verilecektir. 
 
8-   Tesislerde Elektrikli ev aletlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır. (Fritöz, Elektrik ocağı, vb…) 
 
9-   Odalar Suit (1 + 1) şeklinde, (1) double yatak ve (2) tek yatak olup; daha az yatak istenmesi durumunda tam oda ücreti 
alınacaktır. (EGM. Sos. Tes. Kur. Gör. Çal. Yön. 38d) 
 
10-  Tesisimizde, 01 Şubat 2018 tarihinden sonra doğan çocuklardan konaklama bedeli alınmaz.Yyemek istenilmesi halinde yemek bedelinin 

yarısı alınır. 01 Şubat 2015 ile  01 Şubat 2018 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) doğan çocuklar için ise  (eğitim ve dinlenme tesislerinde 

yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın)  yemek bedelinin yarısı alınır. (Kamu Sos. ……Tes. İlş Teb. 2021/1 Mad. 7/10 (Sayı: 31363) 
 
11- İlave edilecek her ek yatak için günlük 45,00 TL + kahvaltı ve akşam yemeği ücreti alınacaktır. 
 
12- Kampta kalış süresi içerisinde tabldot ve yatak ücreti girişte nakit veya kredi kartı ile tahsil edilecek, haricindeki tüm 
ödemeler nakit yapılacaktır. 
 
13- Kampa gelen personel kamp dönem süresinden az da kalsa tahsis edilen dönem süresi ve yemek ücretinin tamamı alınır. 
Ücret iadesi yapılmaz. 
 
14- Kampta bir dönem kalan teşkilat mensubumuz  aynı sezonda bir dönem daha kalamaz ve kaldığı odayı başkasına 
devredemez. 
 
15- Ailesi yanında olmayan çocuklar ve bekârlar kampa kabul edilmeyecektir. 
 
16- Kamp düzenini bozucu davranışlarda bulunanların kamp yönetimince kampla ilişikleri kesilecek ve yapmış olduğu 
ödemeler iade edilmeyecektir. 
 
17- Kampa evcil hayvan getirilmesi yasaktır. Getirildiği takdirde, kampa iştirak belgesi iptal edilerek, hiçbir ücret iadesi 
yapılmadan ilişikleri kesilecektir. 
 
18- KAMPIN BAŞLAMA TARİHİ ÖNCESİ GELEN KAMP SAKİNLERİ KESİNLİKLE KAMPA KABUL  

…..EDİLMEYECEKLERDİR. 
(Dönem boşlukları bir güne düşürülmüştür ve genel temizlik ve ilaçlama …vb. yapılmaktadır.) 
 
19- Tesisimizde konaklama süresi dönemde (6) gece olacaktır. Kamp başlangıç tarihinde sabah saat: 09.00’dan itibaren misafir kabul 

edilmeye başlanacak, dönem bitiminde odalar en geç saat: 10.00’da boşaltılacaktır. Saat 08.00’den önce oda talep edilmesi halinde günlük 

oda ücreti alınır. 
 
20- Engelli bireyi bulunan şEmniyet Teşkilatı mensubumuzun rahatsızlıkla ilgili sağlık kurulu raporunu getirmesi   gerekmektedir.        

…..Teşkilat mensuplarımızın birinci dereceden yakınlarından engelli (%50 SağlıkKurulu Raporlu) bireyi olan aileler için sezonluk (32) oda 

tahsis yapılacak olup; oda ücretlerinde yasal indirim uygulanacaktır. Tesise gelirken Saüğlık Kurulu Raporunu girişte resepsiyon görevlisine 

ibraz edeceklerdir. 
 
21- Odalarımızda havlu bulunmamaktadır. Misafirlerimiz gelirken banyo ve plaj havlularını getirmeleri gerekmektedir. 

 



 

 

 


