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Amaç  

Madde 1- (1) 

ISF  müsabakaları öncesinde yapılacak toplanma kamplarında uyulması gereken kuralları belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) 

Bu Talimat, yurt dışında düzenlenecek spor müsabakaları, hazırlık çalışmalarında ve Okul Sporları  

Yönetim Kurulunca  görevlendirilecek, sporcu, hakem, antrenör, yönetici  ile diğer görevlileri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) 

Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

Ek 9’uncu maddesi, 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 10 Temmuz 2007 

tarihli ve 26578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Okul Sporları  

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

      Esas Hükümler 

 

Davranış Esasları 

Madde 4- (1) 

 

(1) Talimat, kafile başkanı ve federasyon yetkilisi 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 düzenlenebilecek açılış ve kapanış törenleri ve yemeklere  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 ilişiği kesilecektir. 

(8) Olumsuz davranışlar karşısında kampta bulunan tüm sporcu, antrenör ve diğer görevlilerin, 

Türkiye Okul Sporları Federasyonu  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 herkes 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. 
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(16) Sporcuların, yönetime teslim etmedikleri para ve değerli eşyaları kendi sorumluluğundadır. 

 
 

 

(17) Gruplardan sorumlu antrenör/beden eğitimi öğretmeni/Okul Müdürü  

        a.  Odanın tertip , düzen ve temizliğinden, 

  b.  Serbest zamanlar, uyku ve sabah kalkış saatlerinden, 

  c.  Etkinliklerin düzeni ve denetimi, 

  d. Kamp merkezinden havaaalanına gidiş saatlerine, 

      konularından sorumludurlar.  

(18) Toplantı ve  diğer etkinliklerde cep telefonu getirilmeyecektir. Aykırı davrananların cihazları 

kamp bitimine kadar alıkonulur. 

(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. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 

 Talimatta Yer Almayan Konular 

 Madde5- (1) 

 Bu talimatta yer almayan veya açık olmayan konularda karar vermek ve talimat hükümlerinde 

değişiklik yapmak yönetim kurulunun yetkisindedir. 

 

 

Yürürlük 

Madde 6 – (1) 

Bu Talimat Federasyonun internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

 

 

Yürütme 

Madde 7 – (1) 

Bu talimatı Türkiye Okul Sporları  Federasyonu Başkanı yürütür. 
 


