
Bu proje Stadt Wien – Bildung und Jugend tarafından teşvik ile birlikte 
Bildungsdirektion Wien ve Stadt Wien – Schulen desteğiyle yürütülmekte ve 
BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH tarafından koordine edilmektedir.

Summer City Camps ile ilgili sorularınız olursa:

E-posta: info@summercitycamp.at  

Telefon: (01) 524 25 09 46 

www.summercitycamp.at

Summer City Camps konsept, planlaması ve uygulamasında Viyana Belediyesi 

çeşitli eğitim, rekreasyon ve spor organizasyonları ile birlikte çalışmaktadır: Wie-

ner Kinderfreude, die Wiener Volkshochschulen, ASKÖ WAT, Interface Wien, 

Wiener Familienbund, Zeit!Raum, Hi Jump Wien ve daha fazlası.

FAMILIENBUND
 WIEN

DEUTSCH

Summer City Camps, her biri çocuklar ve gençlerin bireysel ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış farklı programlar içermekte olup bunları kayıt olurken seçebile-
ceksiniz: 

Çocuk programı 
6-12 yaş arası çocukları Summer City Camps‘ta pek çok oyun, eğlence ve 
macera bekliyor. Egzersiz, 2021‘de yine ana odak noktası olacak, bu nedenle 
nitelikli spor eğitmenleri günlük egzersiz ve spor üniteleri sunuyor. Ancak 
doğada geziler, kültürel deneyimler ve ayrıca yaratıcılık, bilim, teknoloji ve çok 
daha fazlası üzerine atölye çalışmalarının yanı sıra yüzme bilmeyenlere ve yeni 
başlayanlara yönelik yüzme kursları da sunulmaktadır. 

Program en fazla 6 hafta için rezerve edilebilir. Erken ve geç saatlerde bakım 
olarak tercih yapılabilir. Lütfen bunu kayıt sırasında belirtiniz.

Teşvik dersli çocuk programı 
Bu program, Viyana‘daki ilkokul çocuklarını hedef alıyor ve öğleden önce iki 
saatlik bir teşvik dersinin bir parçası olarak Alman ve matematik becerilerini 
geliştirmek istiyor. Öğleden sonra ise çocukları oyun, spor ve eğlence içeren 
çok çeşitli boş zaman etkinlikleri bekliyor. 

Program 1 hafta sürecek ve ilkokul öğrencileri için en fazla 3 hafta rezerve 
edilebilecek. Burada da erken ve geç saatlerde bakım olarak tercih yapılabilir.

Gençlik programı 
Bu program Almanca, matematik ve İngilizce hedefli öğrenme desteğine 
odaklanmaktadır. İki haftalık ücretsiz eğitim kursları sabahları yapılır ve 
ortaokul, genel lise alt kademe ve politeknik okullarındaki gençlere yö-
neliktir. İsteğe bağlı olarak öğleden sonra, gençler için ücretli bir rekreasyon 
programına katılabilirsiniz. Rekreasyon programı kapsamında yüzme bilmeyen-
lere ve yeni başlayanlara yönelik yüzme kurslarına da kayıt yaptırabilirsiniz.

Program en fazla 4 hafta için rezerve edilebilir.

Engelli çocuklar için program 
Summer City Camps ayrıca tatillerde engelli çocuklar için profesyonel bakım 
hizmeti de sunar. Çeşitli okul konumlarında çocuklar harika ve hareketli bir 
tatil geçirme fırsatına sahip olacaklar! Burada da egzersiz önemli bir odak 
noktasıdır, bu nedenle nitelikli spor eğitmenleri çocuklara özel günlük egzersiz 
üniteleri sunar. Dahil etme fikri çeşitli şekillerde uygulanmaktadır.

Program en fazla 6 hafta için rezerve edilebilir.

Kayıt seçeneklerini ve çeşitli bakım seçenekleri hakkında daha fazla bilgiyi şu 
adreste bulabilirsiniz www.summercitycamp.at.
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VIYANA‘DA DEĞIŞIKLIK VE EĞLENCE 
OLDU TATILIN!

SUMMER CITY CAMPS 2021

SUMMER CITY CAMPS:
EĞLENCELI TATILLER! PROJE ORTAKLARI



Yaz tatili bütün çocuklar ve gençler 
için her zaman yılın özel zamanıdır. Bu 
yıl, diğer çocuklar ve gençlerle güzel 
deneyimler paylaşmak ve şarj olmak için 
bu haftalar çok daha önemli. Haftalarca 
evde eğitim ve okul arkadaşlarıyla çok az 
doğrudan irtibatın olduğu çalkantılı bir 
okul yılının ardından nihayet birlikte yeni 
şeyler keşfetmenin zamanı geldi! 

Summer City Camps, Viyana‘da çocuk-
lara ve gençlere çok çeşitli spor, oyun 
ve eğlenceye katılma fırsatı sunuyor. 
Eğitimden Sorumlu Meclis Üyesi olarak 
bu teklif, çocukların ve gençlerin fiziksel 
ve ruhsal sağlığı açısından benim için çok 
önemli.

Çocuklar ve gençler için öğrenmeyi teşvik etmek, bu yaz çok odak 
noktamızda olacak. Oyun, eğlence ve hedefli Almanca, matematik dersleri 
ve 5. sınıftan itibaren İngilizce derslerinde destek ile dengeli bir karışımla 
birinci sınıf ve ucuz bir tatil programı sunuyoruz. Summer City Camps bu yıl 
bir kez daha profesyonel ortak kuruluşlar tarafından desteklenecek. 

Birlikte, çocukların ve gençlerin tatillerinin tadını çıkarmalarını ve aynı 
zamanda yeni okul yılına iyi bir başlangıç yapma şansına sahip olmalarını 
sağlayacağız!

Tüm çocuklar ve gençlere güzel bir yaz dilerim!

Christoph Wiederkehr
Viyana Eğitimden Sorumlu Meclis Üyesi

Christoph Wiederkehr
Viyana Eğitimden Sorumlu 

Meclis Üyesi

www.summercitycamp.at

Summer City Camps ne zaman yapılacak? 
Summer City Camps Viyana‘da 5 Temmuz ile 3 Eylül 2021 tarihle-
rinde gerçekleşecek. Çocuklar hafta boyunca saat 8 ile 17 arasında 
tüm günlük bir kamp için kayıt yaptırabilirler. Sağlıklı bir öğle yemeği 
ve ara öğünler dahildir. Önceden kayıt yaptırarak çocuğunuzu saat 
7:15‘de bırakabilir ve en geç saat 18‘de alabilirsiniz (erken ve geç 
saatlerde bakım).

Kampların yerleri nerede? 
Viyana‘daki tüm konumlar www.summercitycamp.at adresindeki 
web sitemizde listelenmiştir.

Kimler katılabilir? 
Bu teklif, Viyana‘da ikamet eden ve yaz aylarında kampüs ve okul 
sonrası merkezlerde bakım görmeyen, okul çağındaki tüm çocuklar 
için geçerlidir.

Kampların fiyatı ne kadar? 
Tam gün bakımda bir çocuk için öğle yemeği de dahil olmak üzere 
haftalık 50 Euro. İkinci ve üçüncü kardeşlerin her biri içinse 25 
Euro. Dördüncü çocuktan itibaren ise katılım ücretsiz. Aynı şekilde, 
temel bakıma ihtiyaç duyan ve ihtiyaç sahibi asgari gelir düzeyinde-
ki çocuklar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilir. Bunun için 
kayıt sırasında ihtiyaç sahibi asgari gelir beyanı veya sığınmacı statü 
kanıtını sunmanız gerekir.

Başvuru için son tarih
Çocuk programı: 11 Haziran 2021

Teşvik dersli çocuk programı: 11 Haziran 2021

Engelli çocuklar için program: 28 Mayıs 2021

Gençlik programı: İlgili kurs başlangıcından iki hafta öncesine kadar

Kişisel kayıt:

Telefonla randevu alındıktan sonra Anschützgasse 1, 2. kat, 1150 

Viyana adresinde BiM - Bildung im Mittelpunkt yerine şahsen kayıt 

yapılacaktır (telefon: +43 1 524 25 09 46).

Stadt Wien tatil platformu kayıt: 

SUMMER CITY CAMPS: VIYANA‘DA 
DEĞIŞIKLIK VE EĞLENCE OLDU 

TATILIN!
TÜM ÖNEMLI BILGILER KAYIT


