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2011-Yaz Kampý-Ýzmir

2011 Yaz Kamplarý-Ýmece Evi Doðal Yaþam Okulu15-17 TemmuzÝzmir-Arazi Kampý-Sadece Burslular
içinEkolojik Mimari uygulamalarý22-24 TemmuzÝzmir-Arazi KampýEkolojik Mimari uygulamalarý2931 TemmuzÝzmir-Arazi KampýEkolojik Mimari uygulamalarý1-6 AðustosKazdaðý-Deniz KampDoðal Yaþam
Atölyeleri8-13 AðustosKazdaðý-Deniz KampDoðal Yaþam Atölyeleri
Bu yaz sadece 5 kamp düzenliyoruz. Ýçlerinden ilginizi çeken varsa,kiþisel geliþiminize katkýda
bulunacaðýný düþünüyorsanýz bizimle tanýþmak, çalýþmalarýmýza katýlmak, birazda kendinizi taný
yapmanýz gereken kendinize uygun bir tarihi seçip eþinizle,dostunuzla,çocuklarýnýzla yada
sadece kendiniz için plan yapýp bize mektup atýn ; imeceevi@gmail.comÝzmir-Dumanlýdað Arazi
Kamplarý;Görevleri (*) paylaþarak gerçekleþtirdiðimiz bu kamplar daðda yeni inþaa ettiðimiz
Taþ Evde koðuþ düzeni yatarak yada yanýnýzda getireceðiniz çadýrda oluyor.Ýmece etkinliklerinin
olduðu tüm alanlardaki ziyaretlerde katýlýmcýdan beklediðimiz; Baðýmlýlýk yaratan maddeleri,gaz
içecekler,plastik ambalaj,Pet þiþe getirmemeniz. Bunlarýn yerine heyecanýnýzý, sevginizi,
bilginizi, hoþgörünüzü ve müzik aletinizi, uyku tulumnuzu,rahat bir ayakkabý,yaz olmasýna raðm
akþam için kalýn bir giysi,fener getirmeyi unutmayýn ::-) Henüz kuruluþ aþamasýnda olup kendi
arazinizde yada köyünüzde çiftlik benzeri bir yerleþim kurmayý hayal edenler için oldukça yarat
ve cesaretlendirici bir kamp olan Dumanlýdað Kampý arazi koþullarýnda 2-3 gün yaþamaya alýþýk y
istekli olmayanlar için zorlayýcý olabilir. Ev içinde yatak düzeneðimiz olmadýðý için uyku
tulumunuz yada battaniyenizin altýna sermek için ince bir þilte yada &ldquo;mat&rdquo;
getirmenizde fayda var. Gelirken beklentinizi düþürün.Dað baþýnda þehir konforu aramayýn. Ancak
kendi evinizi nasýl yapacaðýnýza,doða ile uyumlu nasýl yaþanabileceðinize odaklanýn.Ve tüm bunl
ne kadar basit ve ulaþýlabilir olduðuna tanýk olun. Belki buradan hareketle kendi evinizi
yapmaya baþlayabilirsiniz.Ýzmir-Dumanlýdað Arazi Kampý pogramý 15-17 Temmuz 22-24 Temmuz
TemmuzYerleþme.
20.30 Tanýþma ve Tanýtým07.00 Çevre Gezisi 10.00 Doðal Tarým 1
yapýyoruz
16.00 Toprak Sýva yapýyoruz.07.00 Tarým
09.00 Keçe
11.00 Ta
Geri Bildirimler ve AyrýlýþMaliyetler;Dað Konaklama; 100 TL. (Burslular* ücretsiz)15-17
Temmuz tarihleri arasýnda kampý öðrenci,iþsiz ve düzenli geliri olmayan yani ekonomik olarak
rahat olmayan katýlýmcýlar için düzenledik.Bu maliyete 3 gün konaklama, günde üç öðün beslenme
dahildir. Ulaþým ve diðer kiþisel ihtiyaçlarýnýz katýlýmcýya aittir. Dileyen katýlýmcý Ýmece Ev
istediði süre boyunca topluluða psikolojik ve ekonomik yük olmadan ücretsiz kalmaya devam
edebilir. Taþ Evdeki koðuþ düzeninde yerde dahi olsa 10 kiþi ile sýnýrlýdýr. Ýlk baþvuranlar do
olarak öncelikli olup sona kalanlar TÝPÝ, hamaklar yada kendi getireceði çadýrda
kalabilecek.Kayýt için; imeceevi@gmail.com Bu mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr,
görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr &lsquo;a mektup atmanýz süreci
baþlatacaktýr. Mektubunuzda katýlmak istediðiniz tarihi, azda olsa beceri ve
beklentilerinizi,kampta paylaþmak isteyebileceðiniz deneyimlerinizi belirtmeyi ammannn
unutmayýn!!! Vee birde aþaðýda gönüllü olduðunuz görev-leride yazýn lütfen (-::(*) Paylaþtýðým
Kahvaltý hazýrlayýcýsý
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Be
)www.imeceevi.orgBurslu katýlmak için beyanýnýz yeterli.Özel bir gerekçe aramýyoruz.
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