TARİHLER: 13-14 EKİM 2018
YER: ESKİŞEHİR – MİHALIÇÇIK - ADAHİSAR KÖYÜ
KOORDİNAT : 39°41'46.57"K 31°25'46.59"D
Guneş Doğuş : 06:50
Guneş Batış : 18:30
ULAŞIM:
Özel araç ile gelecek olan katılımcılar Mihalıççık İlçesi Adahisar Köyü’ne ulaşımı kendi imkanları ile
sağlayacaklardır.Kamp yeri köyün yaklaşık 1 km dışında, Porsuk Çayı kenarındadır. Bölgeye otobüsle ulaşım
imkanları sınırlıdır. Uzak bölgelerden gelecek olanların uçak ile Eskişehir’e ulaşmaları ve 4-5 kişilik gruplar
halinde araba kiralanması kamp şartları göz önüne alındıgında uygun bir çözüm olarak görülmektedir.
Kampın kurulacağı Adahisar Köyü ile ile bazı illerimiz arasındaki mesafeler:
Ankara
Adana
İstanbul
İzmir
Kayseri
Niğde
Trabzon
Diyarbakır
Antalya
Edirne

160 km
580 km
400 km
515 km
470 km
427 km
900 km
1100 km
426 km
640 km

YARDIM TELEFONLARI :
Ümit Malkoçoğlu 0 505 9313521 – Emir Özay 0 538 9751188 - Serhat Tigrel 0 532 2933113
BULUŞMA NOKTASI, KAYIT VE KONAKLAMA :
Adahisar Köyü (Koordinat 39°41'46.57"K 31°25'46.59"D )
Kamp çadır konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılar çadır, uyku tulumu ve mat gibi malzemelerini
kendileri temin edecekler. Malzemesi eksik olanlar Tramem’den Ümit Malkoçoğlu ile iletişim kurmalıdır. ( 505
9313521 )

YEMEKLER:
Cumartesi akşam yemeği, Pazar sabah kahvaltısı ve Pazar öğlen yemeği Tramem tarafından organize edilecek
ve karşılanacaktır.
Cumartesi öğlen yemeği katılımcıların sorumluluğunda olacaktır. Kamp alanı yiyecek içecek temin edilecek
tesislere uzak bir noktadadır. Katılımcıların bu hususu göz önünde bulundurmalarında fayda vardır.

HAVA DURUMU:
Bölgede kamp tarihlerinde yağış olması ihtimal dahilinde olacağından yağmurluk ve yedek kıyafet gibi konularda
hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.
Kamp bölgesi dağlık olmasada yaklaşık 800 m irtifada bulunmaktadır. Hava raporları kamp süresince beklenen
öğlen hava sıcaklığı 15 santigrad olarak göstersede rakım ve mevsim itibari ile gecelerin soğuk olacağı ayrıca göz
önünde bulundurulmalıdır.

ARAZİ/PARKURLAR:
Arazi üzerinde iki ayrı noktada bekleme yapılacaktır. Belli bir noktaya kadar kamp yerinden araçlarla bekleme
noktasına transfer sağlanacak, yaklaşık 1 km lik mesafe ise yaya olarak yürünecektir. Kullanılacak yol her türlü
aracın girmesine uygundur. Arazide bekleme cumartesi akşam üstü ve Pazar sabah olmak üzere iki sefer olarak
gerçekleştirilecektir. Bekleme sırasında kullanılabilecek mat ve kamuflaj ağ gibi yardımcı malzemeler
katılımcıların sorumluluğunda olacaktır.

PROGRAM

13 Ekim 2018 Cumartesi
12:00 Adahisar Köyü Kamp alanında buluşma
13:00 Kamp alanına yerleşim ve çadırların kurulması
17:00 – 19:00 Programlanmış Arazi
19:00 Akşam Yemeği
Emir Özay sunum

14 Ekim 2018 Pazar
06:00 Kahvaltı
07:00 – 10:00 Programlanmış Arazi
12:00 Serbest Arazi – Dönüş hazırlıkları – Dönüş

