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          ENGLISH  SUMMER SCHOOL AND CAMP 

                                                   İNGİLİZCE YAZ KAMPI 

Fun with English! 
                          ‘’İNGİLİZCEYİ EĞLENEREK  ÖĞRENİN’’ 

WWW.ELACP.COM                  

POLONEZKOY ISTANBUL, TURKEY 
POLONEZKÖY İSTANBUL, TÜRKIYE 

LONDON, UNITED KINGDOM 
LONDRA, İNGİLTERE  

 İnglizce dil eğitimi ve kültür programı 
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MİSYONUMUZ: 
Yaz kampı deneyimini ve eğitimini her yaştaki öğrencilere sunmak. 
İngiliz kültürü ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler arasında  kültürel  

paylaşımını arttırmak. 

İngilizceyi etkin ve yatarıcı teknikler ile öğretmek. 
Ana dili inglizce olan eğitmenler ile inglizceyi günlük hayatında kullandırmak. 
Öğrencilere teşvik ve heyecan verici etkinlikler sunmak. 
Yaz kampı boyunca öğrencilere keyifli ve unutulmaz anılar ile dolu ortam sunmak. 
Sağlıklı ve farklı, ilginç yemekler sunmak. 

Kamp esnasında öğrencilerin güvenliğini, emniyetini ve refahını sağlamak. 

 
 

School camp is a utopia for young people, where days are long 

and sunny, and the laughter and fun never seem to end. 
 

Gençlik için bu yaz kampı günlerin uzun ve güneşli, eğlencenin ve 

kahkahanın hiç bitmeyecek bir ÜTOPYA gibidir! 

At the ELACP  summer school camp, learning English and fun is           

combined,  and it is the perfect recipe.  This is why our residential         
programme is called “Have Fun with English”. 
 

ELACP’nin inglizce yaz kampında eğlencenin ve ingilizce dil eğitiminin 

birlikteliği mükemmel bir tarife olarak size sunulacaktır.  

İşte bu yüzden Elacp’nin dil ve yaz kamp sloganı ‘’ Inglizceyi eğlenerek 

öğrenin’’ ! 

 
 

OUR MISSION  
To bring the experience of school camp to students of all ages. 
To promote cultural exchange between the UK and other cultures of the World. 
To teach the English Language effectively and creatively. 
To introduce native English speakers to students of the English Language. 
To devise stimulating and exciting activities for students. 
To provide an enjoyable atmosphere for students while they are at camp. 
To serve healthy and interesting food.  
To ensure the security, safety and wellbeing of everyone at camp. 
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Some of the most memorable moments of life at school are created 

on educational trips.   Students get out of the cities and into the countryside, to an idyl-
lic place, where they can enjoy fresh air, good food and exercise.     
 

Okul hayatında en kalıcı ve unutulmaz anılar eğitim gezileri ve 
kamplardır. Öğrenciler şehir dışında yapılan bu gezi ve kamp 
ortamlarında doğa ile iç içe, temiz hava, sağlıklı beslenme ve fiziksel 
aktiviteler ile inanılmaz keyif almaktadır.  
 

They can explore caves and go on mountain walks, face character 

building challenges, and learn survival skills.    
 

Bunlar dağ gezileri ve mağara kesifleri içerdiği gibi, kişisel gelişim 
zorluklar ile baş etmeği ve hayatta kalma becerileri kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 
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Polonezkoy is not far from a river that flows into the sea.  You 
can take a peaceful boat ride down to the sea shore or spend 
the day fishing at  the water’s edge.  Or, take a walk through 
the wildlife reserve to watch the deer and the water birds.   
The people are warm and welcoming.  During the evenings you 
can catch traditional dancing and sample local dishes or enjoy 
a  barbeque.  The Belgrad Forest is known as the lungs of    
Istanbul, maybe because it  flanks the metropolis of Istanbul.  
 

Polonezköy Karadeniz’e dökülen Riva irmağın yakınlarındadır. 
Riva, keyifli bot turu veya balık tutmak için eğlenceli bir yerdir. 
Ayrıca, ormanda yürüyüş parkurlarında yürüyüş yapıp geyik 
veya kuşlar görme şansınız olabilir. 
 
Polonezköy’de yaşayan halk çok sıcak ve misafirperverdir. 
Akşam saatlerinde yöresel danslar, yöresel mutfak veya 
barbekü yapma alanları ve mutfağı ile ilgi çekicidir. Polonezköy 
ormanları Istanbul’un ciğeridir ve sanki Istanbul metropolünü 
kanatlarının altına almaktadır.  
 

TH
E 
SU
N 

Polonezkoy is a unique village in the Belgrad Forest, on the 
outskirts of Istanbul.  It is a region of ancient trees and lush 
scenery; a beautiful landscape, with its colours changing  
with each season.  The peace and tranquillity is broken only 
by the enchanting sound of birdsong and little waterfalls,  It 
is perfect place  for relaxation away from the City.  You can 
study nature at your leisure.   
 
You can enjoy the gardens and picnic areas or camping for a 
night or two.  The food is healthy with fresh vegetables and 
forest fruits.  The area is well conserved with traditional  
architecture and unusual sculptures.   
 
 

Polonezköy Istanbul’un Anadolu yakasında Beykoz  
sırtlarında eşi olmayan yerleşkesidir. Bölgede doğal koruma 
alanı olup çok değerli ağaç ve bitki bulunmaktadır, ayrıca 
mevsimine göre eşi benzeri olmayan renkli ve güzel  
manzaralar sunmaktadır.   Huzur ve sessizlik sadece 
inanılmaz kus ve su sesleri ile kaybolmaktadır. Istanbul’a 
yakın olup dinlenmek için en mukemmel yerlerinden biridir. 
Dinlenerek doğaya şahit olabilirsiniz.  
 
Bahceler, piknik ve kamp alanları için büyük şehirden hafta-
sonu kaçış için en ideal yerdir Polonezköy. Sağlıklı beslenme 
burada taze sebzeler ile ve orman  
meyveleri ile desteklenmektedir. Bölgedeki ormanlar  
korunmaktadır ve yöresel mimari ve binalar ile  
bilinmektedir.  

POLONEZKOY /ADAMPOL 

POLONEZKÖY /ADAMPOL 



5  

 

 

 
THE SUN SHINES ON AVER-
AGE 120 DAYS PER YEAR! 
 

One should not be fooled though into thinking that Istanbul           
is all about  museums and mosques.   It is a place that           
embraces modern culture too.  You can take a ride on the 
modern  passenger boats that shuttle across the Bosphorus,  
or go to an inspiring musical show.  
 
 
Enjoy dining at bespoke restaurants and cute cafes or grab 
some delicious street food.  It is also a great place to  shop for 
fashionable clothing and accessories.    You will enjoy the        
Istanbul Aquarium.  Or, you may want to gaze at the latest 
celebrities in Madame Tussauds wax museum.   
 

 

Istanbul sadece müzeler ve camiler ile bilinmemektedir.        

Modern yapıların da barındığı şehirdir Istanbul. Boğaz turu ile 

tarihi yalıları görmeden, modern gösteri merkezlerinde müzikal 

veya gösteri görmeden dönmeyin. Zengin mutfak ve restoran 

çeşitliliği açışından veya keyifli kafeler veya ayak üstü           

yemek yerleri ile bilinmektedir Istanbul.  

 

 

Alışveriş için de çok uygun bir yerdir Istanbul, modern giyim 

ve aksesuarlar açısından çok çeşitlilik sunmaktadır. Istanbul 

Akvaryum’da eğlenceli vakit geçirebilir, veya yeni açılan  

Madame Tussauds müzesini ziyaret edebilirsiniz.  

 

ISTANBUL      

İSTANBUL 

If you are staying in Polonezkoy, then it is the perfect time 
to visit Istanbul. Istanbul is indeed a magnificent city,      
encompassing the ancient and the modern.  It amazes with 
its mosques and churches, with palaces and castles.  It is a 
place where worlds and empires collide, clustered around 
the timeless Bosphorus Strait.     
 
You can wonder at its ancient history and heritage.  Some 
of the most revered  and  famous places are the Blue 
Mosque, The Hagia Sofia Church, Dolmabahce Palace, the 
Basilica Cistern,  Beylerbeyi Palace.   Visit the Archaeological 
Museum, browse through the art galleries or stroll through 
the Grand Bazaar.    
 
 

Polonezköy’de kalıp Istanbul’u ziyaret için de uygun bir 
yerdir. Istanbul Dünya’da eşi olmayan tarih ve çağdaş 
yapılarını ayni zamanda barındıran görkemli bir şehirdir. 
Tarihi camii ve kiliseler, saray ve kaleleri ile hayrete 
düşürmektedir. Dünya’nın ve Imparatorlukların çarpıştığı, 
yerdir Istanbul, kümelenmiş benzersiz Boğaz ve Marmara 
Deniz çevresinde.  
 
Bu şehir derin bir tarihi ve mirası ile tüm zamanlarda merak 
uyandırmaktadır. En fazla popular ve ziyaret edilen tarihi 
yapılarından Aya Sofya Kilisesi, Dolmabahçe Sarayı, Yere-
batan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı görülmesi gereken yerlere 
ilave olarak Arkeoloji Müzesi, sanat galerileri ve Kapalı Çarşı 
ile ün kazanmıştır.  
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ACCOMMODATION  

KONAKLAMA 

 
SPA CENTER   
SPA MERKEZİ   

 
  BIG SWIMMING POOL 

     BÜYÜK YÜZME HAVUZU 

 
   AQUA PARK  

           AQUA PARK  

Comfortable Accommodation in shared  twin or triple room. Features include En suite bathrooms,  TV, Internet, wi-fi, computer 
and games room.    Air Conditioning.   Spacious dining room where meals are served buffet style.  Spacious Lounge for evening  
relaxation.  Communal TVs and projector screens.   24 hour security.  Spa Center and Gym. Cleaning and servicing of rooms.  
 
Konukların rahatlığı için standart çift kişilik odalarda yapılmaktadır. Odalar geniştir ve özel banyo, kablo TV, buzdolabı, internet 
erişimi ve klima bulunmaktadır. Otelde oyun ve bilgisayar odası bulunmaktadır. Yemekler açık büfe olarak sunulmaktadır. Otelin 
lobisinde akşam üstü dinlenme salonu bulunmaktadır. Yüzme havuzu ve cankurtaran, 24 saat güvenlik, spa merkezi, spor merkezi, 
günlük oda temizliği ve oda servisi. 
 

 

Hotel Alinda, Polonezkoy, Istanbul 
The hotel  is  built in traditional style and set inside the forest.  It has a huge outdoor swimming pool and features its  own          
aqua park with water chutes and slides.   There is also a heated indoor swimming pool.  There are several Indoor and outdoor 
dining and barbeque areas.  There is a football field and tennis court and beautiful landscaped gardens with cool canopies.   
It has well equipped conference and classroom spaces and terraces for entertainment and recreation.   The accommodation 
block is quiet and secluded.   
 
Alinda Oteli, Polonezköy, Istanbul 

Yöresel yapı olarak inşa edilen otel, ormanın ortasında konumladırılmıştır. Kendine ait büyük bir açık yüzme havuzu ve 

kaydıraklı aqua park ile isitmalı kapalı yüzme havuzu ile, açık ve kapalı restaurant ve barbekü mekanları ile, futbol sahası, tenis 

kortları ve güzel manzaralı bahçeleri ile ve serin gölgelikleri ile tercih edilecek imkanlar sunmaktadır.   Alinda oteli, eğitim için 

donanımlı konferans ve eğitim salonları ile gerekli imkanları sunmaktadır. Eğlence ve dinlenme amaçlı ise geniş ormana nazır 

teras bulunmaktadır.   Konaklama üniteleri ise tehna ve sakin ortamdadır .  
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IELTS TUITION  
  
The IELTS exam is the world’s most popular English 
language exam. It is accepted by over 500  educa-
tional institutions in the UK. 
 
We offer IELTS tuition as part of our 4 week       
programme. We also assist students in  booking 
the IELTS exam which is available to take in 4      
locations in Bulgaria and over 800 locations      
worldwide. Please ask for details when booking.   
 

IELTS öğretimi 

IELTS Dünya’da en popüler ingilizce dil 
sınavıdır. İngiltere’de 500 eğitim kurumlar 
tarafından kabul görmektedir.  
 
4 hafta boyunca IELTS sınavına hazırlık da 

tercihe göre ekstra ücret olarak verilmektedir.  

Ayrıca ilgili öğrencilere IELTS sınavını 

verebilecekleri 800 lokasyonlarından birine 

yönlendirebiliriz. Rezervasyon esnasında 

tercihinizi belirtmeniz yeterlidir.  

 
12 HOURS A DAY  

LEARNING ENGLISH 

Günde 12 saat ingilizce 

kullanımı  

 
 

IELTS TUITION  
AVAILABLE 

IELTS eğitimi tercih                

edilir ise 

 
 
 

APPROVED  
CURRICULUM 

Onaylı öğrenim ve öğretim 

inglizce programı 

 

 
 

BEGINNERS 
TO ADVANCED 

Başlangıç seviyeden ileri 

seviyeye kadar her seviyeye 

uygun program 

  
 
 

HAVE FUN WITH ENGLISH!  

INGİLİZCEYİ EĞLENEREK ÖĞRENİN! 

NATIVE SPEAKERS 

İngiltere’den native                         

öğretmenler ile 

Each student will receive 3 hours of  formal 
English language tuition per day taught by a 
native English speaker.   

Our activities and  excursions are lead by native 
speakers so students have the opportunity to 
practice speaking English throughout the entire 
day!           

Students spend every moment of the day           
learning  English through activities,                             
conversation and formal tuition.  

 
Her öğrenci günde üç saat ingilizce native 
öğretmenler tarafından resmi ingilizce dil 
eğitimi alacaktır. Aktivite ve geziler de 
native öğretmenler tarafından 
yönlendirildiği için gün boyunca ingilizce 
konuşma fırsatı vermektedir.  
 
Öğrenciler günün her anında ingilizce 
öğrenmektedir: aktivilteler, resmi dersler 
ve sohbetler esnasında da. 
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ACTIVITY LEADERS  
  SPEAK  

NATIVE ENGLISH 
 

Aktiviteler ingiliz native 

öğretmenler tarafından 

yapılmaktadır.  

 
DISCOTHEQUE  

 

DİSKO 
 
 

EXCITING EXCURSIONS  
TO FANTASTIC 

NATURAL  
WONDERS 

 
Doğal ve tarihi yerler 

ziyaret için heyecan verici 

geziler 

Orienteering        Oryantiring 
Nature Trail        Doğa yürüyüş parkuru 
Treasure Trove     Hazine bulma 
Team building      Takım çalışması 
Camping       Kampçılık 
 
 
 

 

Bicycle   Bisiklet 
Swimming  Yüzme 
Football  Futbol 
Tennis   Tenis 
Games   Su topu oyunları 
 
 

Dolphinarium  Dolphinarium 
Aquarium  Akvaryum 
Museums  Müzeler 
Historical places Tarihi yerler 
Theme Parks  Tema parkı 
 

 

 

Cinema  Sinema 

Theater  Tiyatro 

Disco   Disko 

Karaoke  Kareoke 
  

ADVENTURE             MACERA     EXCURSIONS          GEZİLER 

    SPORT                       SPORLAR ENTERTAINMENT    Eğlence 

ENGLISH DRAMA CLASSES                              
Every student on the ELACP programme attends English 
drama classes   two hours each day. The students study a 
popular English play, from a famous English writer, such 
as Shakespeare or Charles Dickens. They also perform 
scenes from classical English films, wearing costumes.  
Some films have complicated musical scenes which the 
students enjoy learning.  
 
There is a performance on the last day of camp.  Parents 
and friends are invited to attend.   These classes are an 
excellent method of      teaching students about English 
History, Literature and popular culture. It also gives them 
confidence to speak and sing in  English to an audience.   
 

INGİLİZCE DRAMA DERSLERİ 

ELACP kampında her öğrenci günde 2 saat drama 

dersine katılmaktadır. Seçilen ünlü ingiliz yazardan 

oyun izlenmektedir Sheakspeare veya Charles 

Dickens gibi ve bu oyundan bazı sahnelerini gerçek 

verilecek olan kostümler ile sahneye koyacaklardır.  

 

Bazı filmlerin muzikal sahneleri karmaşıktır fakat 

öğrenciler onları çalışmak ve ezberlemek için çaba 

gösterip zevk alırlar. Kampın son gününde tercihen 

veli ve arkadaş izleyicilerine oyun sergilenmektedir.  

Ingiliz tarihi, edebiyat ve popüler kültür eğitimi için 

drama dersleri en uygun metoddur. 

Öğrencilere sahne ortamında izleyicilere ingilizce 

konuşma ve ifade etme yeteneği geliştirmesini 

sağlamakta ve özgüvenünü arttırmaktadır.  

ACTIVITIES AND ADVENTURE  

AKTİVİLELER VE MACERA 
  BEST STUDENT AWARD  
  EN İYİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ  
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BE THE BEST! 
En iyi olmak! 

 
 

WIN A 5 DAY TRIP TO     
LONDON! 

5 günlük Londra gezisi 

kazanmak! 

 
 
 

INCLUDES TOURS OF      
POPULAR LONDON          

ATTRACTIONS; 
Londra’nın en popüler 

yerleri görme şansı 

kazan:  

 
 
 

BUCKINGHAM 
PALACE 

BUCKINGHAM SARAYI  
 
 
 

HOUSES OF  
PARLIAMENT 

MECLİS BİNASI  
 
 

WESTMINSTER  
ABBEY 

WESTMİNSTER ABBEY 
 
 
 

Each year we choose a student who has          
performed outstandingly, based on class             
work, behaviour and enthusiasm.  The                  
selected student will receive an amazing prize:                       
a five day trip to the United Kingdom. 

 
Her yıl sınıf çalışmaları esnasında, 
davranışlarına göre performans gösteren 
eğitmenler tarafından oylayarak seçilen 
öğrenci 5 günlük İngiltere seyahati 
kazanıyor.   

RETURN FLIGHT TICKETS TO LONDON  with  
accommodation and full board and  a fantastic tour of  the most  
FAMOUS ATTRACTIONS  OF THE CITY OF LONDON. 
 

Londra’ya gidiş dönüş uçak bileti, tam pansiyon konaklama 
ve Londra’nın en popüler yerlerini görme şansı bu ödülün 
kapsamında.  

WINNER’S TRIP TO LONDON 

Kazananların Londra seyahati  

EXAMPLE: DAY 1 
National Railway train to Victoria, then 
Tour of London on open top bus, stop-
ping at Buckingham Place, Horse 
Guards Parade, Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Big Ben.  

Winner 2013:  
Atanas Davidov 
2013 TE KAZANAN:  

Atanas Davidov 

Winner 2014:  
Anabella Tsankova 
2014 TE KAZANAN: 

Anabela Sankova 
 

NOTE: Travel to Great Britain is subject to UK Visa regulations.  

NOT:   İngiltere seyahati için gelinecek ülkeye göre vize gerekmektedir. 

1. Örnek gün 
Victoria istasyonundan hop on hop off 

otobusu ile Londra turu: Buckingham 

sarayı, Horse guard parade, Westminster 

abbey, Parlamento binası ve Big ben de 

duraklama. 

Winner 2015:  
Kalina Ivancheva 
2015 TE KAZANAN:  

Kalina Ivancheva 

Winner 2016:  
Anastasia  Vedyenyeva 
2016 DA KAZANAN:  

Anastasia Vedyenyeva 

  BEST STUDENT AWARD  
  EN İYİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ  
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SUNDAY     PAZAR 
12:00-12:20 Arrive at Centre  Varış    
12:00-12:50 Registration   Kayıt ve  
  and rooms allocation konaklama  
13:00-14:00 LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ 
14:00-15:30 Presentation  Tanıtım 
15:30-17:00       Assessment Test Değerlendirme testi 
17:00-18:30 DINNER  AKŞAM YEMEĞİ 
18:30-20:30 English Film 1  İngilizce Filmi 1  
20.30-23:00 Drinks and snacks  İçecekler ve atıştırmalıklar 

 
 

 
 

MONDAY    PAZARTESİ 
08:00-09:00   Breakfast     Kahvaltı 
09:00-12:00   English Lesson 1-3 İngilizce dersi 1-3   
12:00-13:00   LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00-15:00   Drama    Tiyatro  
15:00-18.00   Gym, Cycling  Fitness, bisiklet sürme 
  Swimming  yüzme 
18:00-19.00   DINNER  AKŞAM YEMEĞİ 
19:30-22:00   Drinks and snacks İçecekler ve atıştırmalıklar 
         Board games, Music,   Tahta üzerinde oynanan  
           Karaoke  oyunlar, Müzik, Karaoke. 
 
 
 
 

TUESDAY      SALI  
08:00-09:00 Breakfast  Kahvaltı 
09:00-12:00 English Lesson 4-6 İngilizce dersi 4-6  
12:00-13:00 LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00-15:00   Drama    Tiyatro 
15:00-16:30 Treasure Trove Hazine arama 
16:30-18:00 Swimming:  Yüzme:  
  outdoor or indoor açık/kapalı havuzda 
18:00-19.00 DINNER  AKŞAM YEMEĞİ  
19:30-22:00 English Film 2  İngilizce film 2  
  Drinks and snacks İçecekler ve atıştırmalıklar 
  Games   Oyunlar 
   
 
 
 

WEDNESDAY   ÇARŞAMBA 

08:00-09:00 Breakfast  Kahvaltı 
09:00-12:00 English Lesson 7-9 İngilizce dersi 7-9 
12:00-13:00 LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00-15:00   Drama    Tiyatro 
15:00-17:00 Excursion   Gezi 
19:00-22.00 Camping/Barbeque Kampçılık / Barbekü 
 
   
  

 

THURSDAY    PERŞEMBE 
08:00-09:00 Breakfast  Kahvaltı  
09:00-12:00 English Lesson 10-12 İngilizce dersi 4-6  
12:00-13:00 LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ  
13:00-15:00   Drama    Tiyatro 
15:00-16:30 Cooking              Yemek kursu 
16:30-18:00 Pool Party  Havuz partisi 
18:00-19.00 DINNER  AKŞAM YEMEĞİ 
19:30-23:00 Drinks and snacks  İçecekler ve atıştırmalıklar 
  Music, puzzles  Müzik, yapboz oyunları  
 
 

 
FRIDAY       CUMA 
08:00-09:00 Breakfast  Kahvaltı  
09:00-12:00 English Lessons13-15 İngilizce dersi 13-15 
12:00-13:00 LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00-15:00   Drama    Tiyatro 
15:00-18:00 Cultural Excursion Kültür Gezisi 
18:00-19.00 DINNER  AKŞAM YEMEĞİ  
19:30-23:00 DISCO DANCE  Disko dans 
 
 

 
SATURDAY  CUMARTESİ 
08:00-09:00       Breakfast  Kahvaltı  
10:00-10:30       Performance   Performansı         
10:30-11:00       Certificates and prizes Sertifikalar ve ödüller 
11:00-11.30       Drinks and Snacks İçecekler ve atıştırmalıklar    
12:00               Leave Centre  Merkezdenayrılma 
 

EXAMPLE TIMETABLE         

HAFTALIK ÖRNEK KAMP PROGRAMI 
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12:00-13:00 LUNCH   ÖĞLE YEMEĞİ 
13:00-15:00   Drama    Tiyatro 
15:00-18:00 Cultural Excursion Kültür Gezisi 
18:00-19.00 DINNER  AKŞAM YEMEĞİ  
19:30-23:00 DISCO DANCE  Disko dans 
 
 

 
SATURDAY  CUMARTESİ 
08:00-09:00       Breakfast  Kahvaltı  
10:00-10:30       Performance   Performansı         
10:30-11:00       Certificates and prizes Sertifikalar ve ödüller 
11:00-11.30       Drinks and Snacks İçecekler ve atıştırmalıklar    
12:00               Leave Centre  Merkezdenayrılma 
 

PARENTS AND TEACHERS        

VELİLER VE ÖĞRETMENLER  

PARENTS        
Maybe you are thinking of sending your son or daughter to 
summer school.  We care passionately for our children’s       
education, because education is one of the greatest keys to  
success.  The summer holiday is an ideal opportunity to gain an  
extra advantage for your child with our specialist  English     
Language  and activity Programme.   Our goal is to provide the 
best of  everything for our students. 

VELİLER 
Çocuğunuzu yaz kampına yollamaya karar verdiniz. 
Öğrencilerimizin eğitim i ile tutku ile ilgileniyoruz, çünki 
eğitim, başarının en büyük anahtarlarından biridir. Yaz 
tatili, İngilizce dil uzmanları ve etkinlik programı ile 
çocuğunuz için ek bir avantaj elde etmek için ideal bir 
fırsattır.   Amacımız öğencilierimize her şeyin en iyisini 
sağlamaktır. 
 

TEACHERS  AND GROUP LEADERS 
We recommend at least one group leader for every 15 students.  We 
can also accommodate  smaller groups.  Generous discounts for groups. 
 
- One free place for a leader with every 15 students. 
- Leader’s own child can attend the  ELACP camp at 50%  discount. 
- Leaders are welcome to take part  in any activities or excursions                 
  free of charge. 
 

 Öğretmen veya grup liderleri 

Her 15 öğrenciler için grup lideri ağırlıyoruz. Ayrıca daha küçük 

gruplar için de fırsatlar sunmaktayız: 

 

-15 öğrenci le beraber ise ücretsiz katılabilir 

-kendi çocuğu var ise 50% indirimli katılabilir 

-kamp esnasındaki gezilere ücretsiz katılabilir 

PEACE OF MIND WITH  24 HOUR  SECURITY 

24 saat güvenliik ve sakinlik huzur 

FREE PLACE FOR GROUP LEADER 

Grup lideri için ücretsiz katılım 

 
DOCTOR ON DUTY 24 HOURS EACH DAY 

NÖBETÇİ DOKTOR 24 SAAT HER GÜN 
 

EXCELLENT LOCATION AND FACILITIES  

Mükemmek konaklama ve koşullar 
  
HEALTHY DIET 

SAĞLIKLI BESLENME 

 
DESIGNATED  WELFARE  OFFICER 
KALİFİYE SOSYAL İŞÇİ 

FAMILY PROGRAMME AVAILABLE ON REQUEST 

Istek üzerine aile programı fırsatı:                  
veli konaklama ve ingilizce eğitim  
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LONDON CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME 
LONDRA'DA KÜLTÜREL DEĞIŞIM PROGRAMI 

Accommodation 
Konaklama 

Accommodation with full board, restaurants, snacks and 
fruits. 
Tam pansiyon konaklama, restoran, kahvaltı, atıştırmalık 
ve meyve 

Transport 
Ulaşım 

London Buses, National Railways, London Underground,  
Thames River Boats. 
Londra Otobüsleri, Ulusal Demiryolları, Londra Metrosu, 
Thames Nehri tekneleri 

Museums 
Müzeler 

Natural History Museum , Science Museum, Greenwich  
Maritime, National Art Gallery.  
Doğal Tarih Müzesi, Bilim Müzesi, Greenwich Denizcilik 
Müzesi, Ulusal Sanat Galerisi. 

Monuments 
Anıtlar 

Houses of Parliament, Tower of London,  
Thames Barrier, London Eye, Westminster Abbey. 
Parlamento Binası, Tower of London, Thames Bariyeri, 
London Eye, Westminster Abbey Evleri. 

Royal Parks  
Kraliyet Parkları  

Kensington Gardens, Hyde Park, Regents Park, 
Greenwich Park, South Bank, Trafalgar Square. 
Kensington Gardens, Hyde Park, Regents Park, 
Greenwich Park, South Bank, Trafalgar Meydanı 

Entertainment 
Eğlence 

Swimming and sports,  Picnic, Barbeque and Disco 
Yüzme ve spor, Piknik, Barbekü ve Disko 

Theatre 
Tiyatro 

Live theatre show in Royal Festival Hall or O2 Arena, 
with visit to Shakespeare’s Globe Theatre. 
Royal Festival Hall'da tiyatro gösterisi veya O2 Arena'da, 
Shakespeare'in Küre Tiyatrosu'nu ziyaret etme. 

English Lessons 
İngilizce dersleri 
 
 
 

Practise English with teachers daily. Supervision of 
Projects; Reading, writing and discussion group, role 
play and assessments. Visit Library and Civic Centre. 
Her gün öğretmenlerle İngilizce pratik yapma. Projelerin Dene-
timi: Okuma, yazma ve grup tartışması, rol oynamave değer-
lendirmeler. Kütüphane ve Sivil Toplum Merkezi'ni ziyaret etme. 

Shopping 
Alışveriş 

Visit to popular shopping centres and supermarkets. 
Popüler alışveriş merkezleri ve süpermarketleri ziyaret 
etme. 

CITY OF LONDON 
This is a chance for students to experience the various aspects 
of everyday life in London, as well as learn about English  
History, Religion, Literature and Art and popular culture.   The 
schedule also includes specially designed English lessons and 
projects to improve English Language skills.  
 
 

LONDRA 
Bu, öğrencilerin Londra'daki gündelik hayatın çeşitli yönlerini keşfet-
mek için bir şanstır, deneyimlemelerinin yanı sıra İngiliz Tarihi, Din, 
Edebiyat ve Sanat ve popüler kültür hakkında bilgi edinmek için de bir 
fırsattır. Program, ayrıca İngilizce dil becerilerini geliştirmek için özel 
olarak tasarlanmış, İngilizce dersler ve projeler içerir. 
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ELACP projesi fikri2011 yılında 
İngiltere'de eğitimle ilgilenen bir 
Londralı grup tarafından 
oluşturuldu. Hepsi ilkokul ve 
ortaokuldan kolej ve üniversiteye 
kadar, İngiliz okul sisteminde 
eğitildi. İngilizce Dil ve Kültür 
Projesi (ELACP), İngiliz okul 
kampının deneyimini Birleşik 
Krallık ve diğer ülkeler arasındaki 
İngilizce dersi ve kültür alışverişi 
ile birleştirmek fikrinden gelişti. 
  
Avrupa'da, İngiltere'nin kendine 
özgü bir kültürü vardır,İngiltere, 
modern kültürlü etkileri ile 
geleneksel İngiliz geleneklerini 
birleştirerek, benzersiz kültürel 
çeşitliliği ile tanınır. Bu eşsiz 
kombinasyon, adanın nüfusu 
tarafından konuşulan birçok dil 
ağızlarda da görülür. 
  
Çeşitlilik, özellikle Londra'da, 
İngiltere'de değerlidir ve bu 
kültürel çeşitliliği ELACP 
Programına katılan öğrencilerle 
paylaşmayı umuyoruz. 
  
Öğretmenler, sınıf asistanları ve 
etkinlik liderleri tarafından 
desteklenen nitelikli anadili 
İngilizce olan  öğretmenleriyle 
birlikte özel ve hevesli bir ekibimiz 
var.  

The idea for the ELACP project was  
conceived by a group of Londoners 
who are involved in education in 
the United Kingdom. All of them 
were educated in the British school 
system, from primary and           
secondary school to college and 
university. The English Language 
and Culture Project (ELACP) evolved 
from their idea to merge the  
experience of the English school 
camp with English Language tuition 
and  cultural exchange between the 
UK and   other countries. 
 
Within Europe, Great Britain has its 
own unique culture, a mix of      
traditional old English customs with 
modern  multicultural  influences. 
This is reflected in the varied    
background and  dialects of its  
population.  
 
Diversity is valued in the UK,     
especially in London, and we hope 
to share this cultural  diversity with 
students who join the ELACP     
Programme. 

 
We have a dedicated and            
enthusiastic team, with qualified 
native English  Language teachers, 
supported by tutors, classroom 
assistants and activities  leaders. 

 
PROPOSED STAFF :   
EĞİTMENLER:  
 
Tim Parkin, English Teacher.  
BA (Hons) Philosophy. TEFL qualified. Studied at the University 
of York. Experienced in teaching English to teenagers. Travelled 
widely throughout Africa, Asia and America.  
 

Tim Parkin, İngilizce Öğretmeni.      
BA(Hons) Felsefe, yabancılara ingilizce öğretebilmek için 
TEFL sertifikası. York Universitesi mezunu. Genşlere 
inglizce öğretimi konusunda tecrübeli. Afrika, Asya ve 
Amerika’ya seyahat etmiştir.  
 
Sarah Corley, English Teacher.  
Studied at St Patrick’s College in Dublin.  
Bachelor of Education. TEFL certificate.  Awarded Honours in 
Speech and Drama.  
 

Sarah Corley, İngilizce Öğretmeni.      
Lisans 'Pedagojik Bilimleri". Dublin'deki St Patrick's 
College'da okudu. Yabancılara İngilizce öğretimi için TEFL 
sertifikası. Konuşma ve Dramada Başarı Ödülü.  
 
Rebecca Lee Smith, English Teacher.  
TESOL qualified at Trinity College, Greenwich. Teaches at a 
popular Language School in London.  
 

Rebecca Lee Smith, İngilizceÖğretmeni. 
TESOL, Greenwich Trinity College'da eğitim almıştır. 
Londra'da popüler bir Dil Okulu'nda ders verir.    

Havana Lawler, Student Welfare Manager.    Qualified in Child 
Welfare. Approved by OFSTED under UK regulations.             
Experienced as a student welfare officer in renowned London        
institution.   

Havana Lawler, Sosyal hizmet uzmanı. 
Çocuk Refahında Nitelikli. İngiltere yönetmelikleri 
uyarınca OFSTED tarafından onaylaı. Londra'da eğitim 
kurumlarında sosyal hizmet uzmanı olarak geniş bir 
deneyime sahiptir. 

Shanequa Duprey, Activities Leader.   
Experienced in Performing Arts and drama for young people. 
She has appeared in various  
programmes on UK television, such as  
‘The Bill’ and ‘Casualty’. 
 

Shanequa Duprey, Faaliyetler Lideri. 
Gençler için oyun ve tiyatro gösterileri organize 
deneyime sahiptir. İngiltere televizyonunda "The Bill" 
ve"Casualty" gibi çeşitli programlarda yer aldı. 
 
 
 
 

 

ABOUT US                

ЗА НАС   
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BOOKING            
REZERVASYON 

 
 
 

TARİHLER 

Her yıl Haziran ile Ağustos arası 

Bir haftalık Program 

İki haftalık program 

Dört haftalık program 

  

FİYATLAR 

Lütfen,ekli olan fiyat listesine bakınız veya 

www.elacp.com adresindeki Fiyatlar sayfasını 

kontrol ediniz veya Acentanıza veya Temsilcinize 

sorunuz. 

Grup rezervasyonlarında indirim yapılabilir. 

  

STANDART ÖDEME PLANI 

Güvenli rezervasyon için% 50 depozito. 

Son taksit programın başlamasından en az 8 hafta 

önce ödenmelidir. Boş yer sayısına göre geç 

rezervasyonlar olabilir. 

  

UZUN VADELİ ÖDEME PLANI (okullar için) 

Güvenli rezervasyon için% 20 depozito. 

Son taksit programın başlamasından en az 12 

hafta önce ödenmelidir.  

   

REZERVASYON 

Rezervasyon formunu doldurun veya 
www.elacp.com web sitesinden indirin veya 
Acentanıza veya Temsilcinize sorun ya da 
booking@ELACP.com adresine e-posta gönderin. 
  

ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

Lütfen rezervasyon yapmadan önce kayıt ve 
şartlarımızı okuduğunuzdan emin olun.  

 

 

 

 

 

 
Dates 
June to August each year   
One Week Programme 
Two Week programme  
Four week Programme 
 
 
Prices 
Please see enclosed price list or check the 
Prices page on www.ELACP.com, or ask your 
Agent or Representative.   
Discounts available for group bookings. 
 
 
Standard payment plan 
50% deposit to secure reservation. 
Final balance to be paid at least 8 weeks   
before start.  Late bookings can be  
arranged, subject to availability. 
 
 
Long term Payment Plan (for Schools) 
20% deposit to secure  reservation. 
Final balance to be paid at least 12 weeks 
before start. 
 
 
Booking 
Booking form enclosed or download   from 
www.ELACP.com website, or ask your Agent 
or Representative, or email                       
booking@ELACP.com.  
 
 
Terms and Conditions 
Please ensure you read our terms and       
conditions before making a booking.  
 
 

 

http://www.elacp.com
http://www.elacp.com
mailto:booking@ELACP.com
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Please note:    Certain conditions can be varied by special agreement between  
ELACP and the Customer.  Any special agreement or condition will  
be given in writing by ELACP. 
 
Definitions: 
1.  The Provider is ELACP  (English Language and Culture Programme) in association with  
Event Partner Ltd (Licensed Tour Operator PK-01-7644)  37 Borovo Street, no.12,                    
1680 Sofia, Bulgaria. 
2.  The Customer is the person who makes the booking. 
3.  The Student is the person who participates as a learner on the Programme. 
4.  The Centre is the venue where the Programme is being organised. 
Booking: 
5.  For students under the age of 18 all bookings must be made by the parent/guardian or 
teacher. 
6.  By completing the booking form the parent/guardian gives permission, or the teacher 
confirms that he has obtained the parent’s permission, for the Student to participate in all 
activities provided on the Programme. 
7.  Students must follow the code of conduct and any instructions given by staff at the  
Centre. 
Payment: 
8.  The Customer is responsible for paying the total price of the booking.  
9. A deposit must be paid on   booking and the balance can be paid in instalments. A     
payment plan is available. 
10. The final payment must be made at least 8 weeks in advance of the date of     com-
mencement of the course.    
11. Any late payment can only be accepted at the discretion of the Provider. 
12. All payments should be made by bank transfer. or deposit into the account specified by 
the Provider.  Details will be given on the confirmation of  booking.  When a payment is 
made, please send proof of each payment to the Provider, either by email, fax or post. 
Cancellation/refunds 
13. Full deposits can only be returned if the cancellation is made more than 10 weeks before 
commencement of the trip, except by special agreement of the Provider. Any cancellation 
must be in writing and sent by email to the Provider. 
14. An administration fee of 10% of the full fee per student will be charged on cancellation 
10—8 weeks before start of the course.   
15. If cancellation is made 8—4 weeks before commencement of the course then 20% per 
student will be charged.   
16. If cancellation is made 4—2 weeks of commencement then 50% per student will be 
charged.    
17. No refund will be made if cancellation is made within 2 weeks of the start of the course.                                                                                                                                                
 

 
18. Bookings can be transferred to another person or date after discussion with ELACP. 
Please notify us by email and no charge will be made. Change of  booking is subject to   
availability.  
19.  If for any reason ELACP has to cancel a booking then another suitable place will be 
offered or all money will be refunded. 
Transport to and from the Centre: 
20.  All transport to/from the Centre has to be organised and paid for by the Customer.   
Arrival/Departure from the Centre 
21. All Students should arrive at the Centre by 12 :00 on the start date of the trip and leave 
by 12:00 on the end date of the trip, except with special permission from the Provider.  
Students with health problems or special needs 
22. The Customer is responsible to inform the Provider about provisions for any Student with 
a health problem or special need. 
23. Any special provisions that need to be made for a Student should be notified by the 
Customer to the Provider at least 4 weeks before the trip, so that appropriate  arrangements 
can be made, within reason. 
24. The Customer must give the Provider full instructions about any medication or          
treatment that needs to be given regularly to a student while he/she is on the Programme. 
Medical Emergencies 
25. Minor injuries will be treated by first aid staff at the Centre. 
26. Serious injuries will be referred immediately to local healthcare professionals, such as 
clinics or hospitals.   
27. Any payment required for medical treatment is the responsibility of the Customer. 
28. The Customer must ensure that the Student has insurance that covers any necessary 
medical expenses while on the Programme. This can be arranged through ELACP. 
Expulsion 
29.  The Provider reserves the right to expel a Student for serious unacceptable behaviour, 
after discussion with the Customer.  
30.  If a Student is expelled it will be the responsibility of the Customer to pay for the     
Student’s safe return home.  This will be arranged after discussion between the provider and 
the Customer. 
31.  No refund will be given if a Student is expelled. 
Safekeeping of Property 
32. Each Student is responsible for the safekeeping of his/her personal belongings. 
33. Students should use safety deposit boxes or lockers where provided. 
34. Students under 16 can give money and valuables to a teacher for safekeeping. 
Disputes   
35. Any disputes over any aspect of the programme should be resolved by mutual          
agreement between the Customer and the Provider.   Any decision will be given in writing. 
 

BOOKING TERMS       REZERVASYON KOŞULLARI  

Lütfen dikkat: Tüm şartlar yazılı olarak teyit edildikten sonra Müşteri ve ELACP arasındaki 
anlaşma ile değiştirilebilir ve özel anlaşma yapılabilir. 
 
Genel koşullar: 
1. Hizmet sağlayıcı Event Partner Ltd (Lisanslı Tur Operatörü PK-01-7644) 37 Borovo Caddesi, 
no.12, 1680 Sofya, Bulgaristan ile birlikte ELACP'dir (İngilizce Dil ve Kültür Programı). 
2. Müşteri, rezervasyon yapan kişidir, yani müdür ya da kurumun yetkili temsilcisi. 
3. Öğrenci, programa öğrenci olarak katılan kişidir. 
4. Merkez, programın düzenlendiği mekandır. 
 
Rezervasyon: 
5. 18 yaşından küçük öğrenciler için tüm rezervasyonlar ebeveyn / Veli veya öğretmen  
tarafından yapılmalıdır.Tüm rezervasyonlar müdür veya okul yetkili temsilcisi tarafından 
yapılmalıdır. 
6. Rezervasyon formunu doldurarak ebeveyn / Veli izin verir veya öğrencinin bu programda 
verilen tüm etkinliklere katılabilmesi için ebeveynin iznini aldığını onaylar. 
7. Rezervasyon formunu doldurarak ebeveyn / Veli 18 yaşın altındaki bir çocuğun tıbbi ve 
hastanede tedavi görebilmeiçin ebeveynin iznini aldığını onaylar. 
8. Öğrenciler, merkezdeki personel tarafından verilen davranış kurallarını ve talimatları takip 
etmelidir. 
 
Ödeme: 
9. Müşteri, rezervasyonun toplam bedelini ödemekten sorumludur. 
10. Rezervasyon sırasında bir depozito ödenmesi gerekir ve geri kalanı eşit taksitler halinde 
ödenebilir. Bir ödeme planı mevcuttur. 
11. Son ödeme, kursun başlama tarihinden en az 8 hafta önce yapılmalıdır. 
12. Ödemede herhangi bir gecikme ancak Sağlayıcı'nın takdirine bağlı olarak kabul edilebilir.  
13. Tüm ödemeler banka havalesi ile yapılmalıdır veya Sağlayıcı tarafından belirtilen hesaba 
yatırılmalıdır. Ayrıntılar, rezervasyon onayında verilecektir. Bir ödeme yapıldığında, lütfen her 
ödemenin kanıtını Sağlayıcı' ya e-posta, faks veya posta yolu ile gönderin. 
 
İptal / iadeler: 
14. Tam para iptali, Sağlayıcı'nın özel sözleşmesi haricinde, seyahatin başlangıcından en az 8 
hafta önce yapılmışsa iade edilebilir. Herhangi bir iptal yazılı olarak olmalı ve e-posta yoluyla  
Sağlayıcıya gönderilmelidir. 
15. Seçilen ders başlangıç tarihinden önce 10-8 hafta içinde yapılan rezervasyonların iptali 
durumunda öğrenci için % 10 idari ücret tahsil edilecektir. 
16. İptalin, dersin başlamasından 8-4 hafta önce yapılması halinde Sağlayıcı tarafından herbir 
öğrenci için % 20 idari ücret tahsil edilecektir. 
17. İptalin, dersin başlamasından 4-2 hafta önce yapılması halinde Sağlayıcı tarafından herbir 
öğrenci için % 50 idari ücret tahsil edilecektir. 
18. Kurs başladıktan sonraki 2 hafta içinde iptal edilirse para iadesi yapılmaz. 
19. Rezervasyonlar, sadece Yüklenici ile görüştükten sonra, diğer kişilere veya tarihlere 
transfer edilebilir.Lütfen bize e-posta ile bildirin ve herhangi bir ücret alınmayacaktır. Tekrar 
rezervasyon yapma veya rezervasyon değişikliği doluluk durumuna bağlıdır. 
20. Herhangi bir nedenle ELACP'nin bir rezervasyon iptal etmesi gerekiyorsa, uygun bir yer 
önerilir veya tüm para iadesi yapılır. 
 

Eğitim merkezine ulaşım: 
21. Merkeze yapılan tüm ulasim, Müşteri tarafından organize edilmeli ve ödenmelidir. 
 
Eğitim merkezine geliş / gidiş: 
22. Bütün öğrenciler ve öğretmenleri, eğitim kursunun başlangıç gününde saat 12:00' ye 
kadar eğitim merkezine ulaşmalı ve Sağlayıcı' dan gelen özel izinler hariç, gezinin bitiş 
tarihindeki saat 12: 00' ye kadar da çıkış yapmalıdırlar. 
 
Sağlık sorunları olan ya da özel ihtiyaçları olan öğrenciler 
23. Müşteri, sağlık problemi veya özel ihtiyacı olan herhangi bir Öğrencinin hükümleri 
hakkında Sağlayıcıya bilgi vermekle yükümlüdür. 
24. Bir öğrenci(öğretmen) için yapılması gereken özel hükümlerin(ilaçlar ve / veya tedavi), 
yolculuktan en az 4 hafta önce Müşteri tarafından Sağlayıcıya bildirilmesi, böylece uygun 
düzenlemeler yapılabilir. 
25. Müşteri, Programa devam ederken bir öğrenciye düzenli olarak verilmesi gereken 
herhangi bir ilaç veya tedavi ile ilgili olarak Tedarikçi'ye tam talimat vermelidir. 
 
Acil tıbbi bakım: 
26. Küçük yaralanmalar Merkezdeki ilk yardım görevlileri tarafından tedavi edilecektir. 
27. Ciddi yaralanmalar klinikler veya hastaneler gibi yerel sağlık ünitelerinde çalışan 
uzmanlarına hemen gönderilecek. 
28. Tıbbi tedavi için gereken herhangi bir ek maliyet Müşteri tarafından karşılanır. 
29. Müşteri, öğrenci Program'da iken gerekli tıbbi harcamaları kapsayan bir sigortaya sahip 
olmasını sağlamalıdır. Bu, ELACP aracılığıyla düzenlenebilir. 
 
Uzaklaştırma: 
30. Sağlayıcı, düzensiz, ciddi ve kabul edilemez davranışlar, ciddi bir ihlal durumunda 
öğrenciyi uzaklaştırma hakkını saklı tutar. 
31. Bir öğrencinin uzaklaştırılması için karar alınmasından sonra, Müşteri Ulaşım maliyetleri 
ve onun güvenli eve dönüş ödemeleri için sorumludur. Bu, Sağlayıcı ile Müşteri arasındaki 
görüşmeden sonra düzenlenecektir. 
32. Öğrenci uzaklaştırılırsaödenen miktar iade edilmez. 
 
Mülkiyet korunması: 
33. Her öğrenci kişisel eşyalarının korunmasından sorumludur. 
34. Öğrenciler sağlanan yerde güvenlik kasaları veya dolapları kullanmalıdır. 
35. 16 yaşın altındaki öğrenciler, güvenliğini sağlamak için para ve değerli eşyalarını 
öğretmenine verebilirler. 
 
Anlaşmazlıklar: 
36. Programın herhangi bir yönü ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Müşteri ile Sağlayıcı 

arasındaki karşılıklı mutabakatla çözülmelidir. Kararlar mutlaka yazılı olmalıdır.  
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