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OTELE GİRİŞ VE KAMP PROGRAMI 
Otellerimize giriş saat 11.00 ile 14.00 arasında  yapılacaktır. Katılımcılardan istenen belgeler  otelde kurulan organizasyon masasına 

teslim edildikten  sonra otele giriş yapacaktır. İsteyen takımlar otele giriş yaptıktan sonra antrenman yapabilirler (antrenman 
yapmak isteyen gruplar önceden bilgi vermelidir)İlk gün saat 20.00 - 21.30 saatleri arası Kamp Kuralları ve Kamp Programı ile  ilgili 

bilgi paylaşımı yapılacak olup turnuva fikstürleri ,faaliyet programı  ve kamp için hazırladığımız malzemeler  katılımcılara 
dağıtılacaktır. 15 Haziran Perşembe akşamı turnuva seremonisi ve ödül töreni yapılacaktır. Düzenlenecek olan ödül töreninde 

dereceye giren takımlara kupaları verilecek, tüm sporcularımıza madalya  ve katılım sertifikası  verilecektir. 
 

KONAKLAMA 
Tüm katılımcılarımız konaklamaları Eftalia Aqua Resort Otelinde 4 gece 5 gün üzerinden planlanmış olup her şey dahil sistemi ile 

konaklama yapılacaktır. Sabah kahvaltısı , Öğle ve Akşam yemekleri, yemek arası saatlerde ara snack menüler mevcuttur. 
İçeceklerden sınırsız olarak yararlanılacaktır. Sporcularımız odalarda tercihen 3,4  ‘er kişi olarak konaklayacaklardır.  

 

HAVAALANI TRANSFER 
Kampa 36 veya daha fazla sporcu ile katılan takımlara Alanya Gazipaşa ve Antalya havaalanından otele  ücretsiz transfer imkanı 

sunuyoruz.  
 

HAKEMLER 
Turnuvamız’da resmi basketbol hakemleri görev alacaktır. FİBA oyun kuralları uygulanacaktır. 

 

SEMİNER VE EĞİTİMLER 
Her akşam 20:30 dan sonra oyun kuralları ,sporcu beslenmesi ve uyku, spor sakatlıkları,gibi konularda  küçük seminerler 

düzenlenecektir. 
 

ALL STAR MAÇI 
Kampa katılan her takımdan 2 oyuncunun katılımıyla oluşturulacak iki takım teknik toplantıda belirlenen  

antrenörler tarafından 3 gün boyunca antrenman yaptırılacak, kampın 4 günü All Star maçı organize edilecektir. 
 

ALL STAR BEACH PARTY 
Kampın son gecesi tüm katılımcılarla sahilde  mangal partisi, kamp ateşi, köpük partisi ,eğlenceli oyunlar ve aktiviteler 

düzenlenecektir. 
 

İHTİYAÇLAR 
Maçlar boyunca salonlarda sporcuların su ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanacaktır. Antrenman ,maç topları  

,antrenmanlarda kullanılacak olan sağlık topu,ip merdive,slalom,ip vb .  Malzemeler yine organizasyon tarafından temin edilecektir. 
  

SERVİS 
Maçlar süresince fikstürde belirtilen maç saatinden yarım saat önce servisler hareket edecek olup herhangi bir aksama 

yaşamamak için servis saati kesinlikle değiştirilmeyecektir.  
 

OTEL DIŞI AKTİVİTELER 
İsteyen katılımcılara Paintball, Alanya See park ,Manavgat  Manavgat Discovery Park  ve Alanya turu planlanacaktır. Not: Bu 

aktiviteler ekstra ücrete tabidir , rezervasyon kamp başvurusu sırasında yapılmalıdır. 
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Yeni "Cennet Plajımız" Eftalia Island, sizlere unutulmayacak hatıralarla dolu 
bir tatil vaat ediyor.  

 
Eftalia Island, plaj şezlongları, şemsiyeleri, havuz çeşitleri, su kaydırakları, 
geniş çocuk alanları, barları, restoranları ve canlı disko alanları ile toplam 

80.000 m² üzerine kuruludur.  
 

Bölgenin  en  büyük  Aqua parkı sizleri bekliyor. 

 
 
 
 

www.eftaliahotels.com 
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Alanya’ya 20, Antalya’ya 120 km. mesafede bulunan tropik cennet Seapark, tropik kumsalda güneşlenmeden, 
köpekbalıkları ile dalışa ve yunus-fok şovlarına pek çok farklı macera dolu aktiviteyi bir arada yaşayabileceğiniz bir 
ortam sunmaktadır. Hayvanseverler için sealanya, aquapark benzeri bulunmaz bir eğlenceye ev sahipliği 
yapmaktadır. 
Deniz akvaryumu olan Tropik Resif’te binlerce rengarenk tropikal balıklara dokunabilir, mercan resiflerini 
keşfedebilirsiniz. Adrenalin severler için değişik bir macera sunan köpekbalığı havuzunda ağ ile ayrılan bölümden 
köpekbalıklarını inceleyebilirsiniz. Dev mantaları beslemek, vatozlara dokunmak veya bu zararsız canlılarla 
oynamak üzere hazırlanmış manta havuzu size keyifli anlar vadediyor. Denizin tuzlu suyundan sonra tatlı su gölü 
ve 300 metrelik hafif akıntılı tropik tembel nehirde yüzerek tropik bitkileri seyrederek dinlenebilirsiniz.  

 

www.allstarssportscamp.com 
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Dünya standartlarında ki üniteleriyle, Türkiye’de ilk ve tek tema parkı olan Discovery Park, eğlence anlayışına 
farklı bir boyut kazandıracak. 9 farklı bölümden oluşan tema parkta hem yetişkinler hem de çocuklar için 
birbirinden eğlenceli ve heyecan verici eğlence üniteleri bulunuyor. Dino Park’ın etkileyici havasını, Akvaryumun 
eşsiz görüntüsünü ve tema park içerisinde yer alan 7 farklı ünitesi ile unutulmaz bir gün geçirmenizi sağlayacak 

www.allstarssportscamp.com 
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Alanya Kalesi,Damlataş Mağarası,Kızılkule,Dimcayı  gibi  bir çok tarihi ve 
turustik yerini  gezebilirsiniz. 

www.allstarssportscamp.com 
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Taylan YERLİKAYA                    Naim NAMAL    Umut AŞURECİLER 
0 506  509 27 49                       0 532 437 54 56                 0 506 792 56 12 
 
 
 
 

/allstarssportscamp /allstarssportsantalya 

/allstarssports7 bilgi@allstarssportscamp.com 
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TURNUVA TAAHHÜTNAMESİ 
 
 
 
 
1. Bu taahhütname tarafların yetkili kişileri ile imzalanmış olup, mail ile ulaştırılan 

başvuru ve taahhütnamede imza atan kişiler tek sorumlu olarak kabul edilir.  
 

2. Turnuvaya katılacak takımlar en geç 15 Mayıs 2017 Pazartesi gününe kadar 
akreditasyonunu tamamlaması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak 
başvurular geçerli olmayacaktır.  
 

3. Turnuva organizatörleri yukarıda belirtilen standartları katılımcılara vermekle 
yükümlüdür. Aksi takdirde yaşanabilecek sıkıntılardan organizatörler sorumludur. 
 

4. Takımlar aynı bilgi formunda belirtilen şartlar kabul etmiş sayılır.  
 

5. Turnuva katılım ücretlerinin %30’u 15 Mayıs  2017 tarihine kadar ödenmesi 
gerekmektedir. 
 

6. Ödemesi gerçekleşmeyen katılımcılar hiçbir şekilde hizmetlerden 
yararlanamazlar.  
 

7. Turnuva tarihinden 1 ay önce yazılı olarak bildirilen iptallerde ön ödemelerinin 
yarısı geri ödenecektir. 
 

8. Turnuva güvenilirliğini, kalitesini bozacak takım ve antrenörler organizatörlerin 
ortak kararı ile turnuva merkezinden çıkartılabilirler ve ücret iadesi talep 
edemezler.  
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“X” ile işaretleyiniz 

KULÜP İSMİ   

ÜLKE / ŞEHİR   

KULÜP FORMA RENGİ   

KULÜP SORUMLUSU   

SİGORTA TALEBİ ( x ile işaretleyiniz) VAR   

  YOK 

CEP TELEFON 

(Ülke Kodu -şehir Kodu - Telefon ) 
  

KULÜP TELEFON 

(Ülke Kodu -şehir Kodu - Telefon ) 
  

FAX 

(Ülke Kodu -şehir Kodu - Fax ) 
  

EMAIL    

KATILMAK İSTEDİĞİNİZ  KATEGORİLERİ AŞAĞIYA BELİRTİNİZ 

KATEGORİ ADI TOPLAM OYUNCU  

OYUNCU STAFF 

MİNİK TAKIM              

EXTRA MİNİK TAKIM    

KÜÇÜK TAKIM            

YILDIZ TAKIM              

GENÇ TAKIM         

VARSA KATILIMCI VELİ SAYISI    
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TURNUVA BAŞVURU FORMU 
 

Bu formun imzalanması ve tarafımıza mail atılması zorunludur. 
 Alanya’da yapılacak olan ALL STARS SPORTS CAMP 2017 Yaz  
Kampına kulüp olarak aşağıdaki kategorilerde katılmak istiyoruz. 
 
Gereğinin yapılmasını rica ederiz.  

 
Kulüp Kaşe ve imza                                                                            ..…/…./201.. 
 


