BODRUM – GÜMÜŞLÜK
ETKİNLİĞİ
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GENEL BİLGİLENDİRME
Böyle keyifli bir etkinliğin tek sıkıcı kısmı ile karşı karşıyasınız.
Lütfen Dikkatlice Okuyun.
Tanımayanlar için kendimi tanıtayım; ben Ege Kocaoğlu, İstanbul Windsurf
Center’ın koordinatörüyüm. Kabaca; İstanbul Bodrum etkinliğinin sorumlusu,
4 gün boyunca sizlere yardımcı olacağım.
Aşağıda elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalışacağım, tecrübeliler için
anlatımımız sıkıcı gelebilir, artık onlar da lütfen kusura bakmasınlar ☺

Herhangi başka bir sorunuz olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz.
Ege,
05325413745 – Serhan Balcı
05366631245 – Ege Kocaoğlu
istanbulwindsurf@yahoo.com
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Bu yaz ikinci defa gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz 26 – 29 Ekim 2019 tarihleri
arasında Bodrum’da.. 4 gün boyunca bungalowlarda konaklayıp, güne
doğanın içinde uyanıp, leziz bir Ege kahvaltısıyla başlayıp, Eğitim ya da
Kiralama seçenekleriyle gün boyu rüzgar sörfü yapabilirsiniz.
Bodrum denildiğinde gözünüzde ilk canlanan meşhur beyaz kireç kaplı taş
evleri ve çivit mavisi kapı pencereleri, koyları, sıcak ve huzurlu insanlarıdır.
Yılın altı ayı boyunca yazı yaşattıran, güzelliğine nice şiirler, şarkılar yazılmış
olan Bodrum, Dünyanın en çok tercih edilen tatil yerlerinin başında geliyor.
Gündüzleri deniz, kum, güneşin tadını çıkartıp gün boyu rüzgar sörfü yapma
şansı yakalayıp, Bodrum’ un eşsiz sokaklarında gün batımı keyfini
yaşayabileceğiniz,
Geceleri ise Ege’nin eşsiz mezelerinin tadına doyabilir, Bodrum sokaklarını
gezip huzurlu bir akşam geçirip ardından günün yorgunluğunu atabileceğiniz
çeşitli etkinliklerle beraber olacağız.
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KONAKLAMA
Eşsiz bir manzara, doyumsuz bir gün batımı ve Ege'nin en berrak denizi yeşille
mavinin kesiştiği Pitos Bungalows'ta sizleri bekliyor.
Deniz kıyısında 100 yıllık okaliptus ağacının altında konuşlanmış ve ağaç
evlerle çevrilmiş Pitos Bungalows hem yerel lezzetler ve dünya mutfağından
oluşan zengin menüsü hem de sınırsız yemek ve içki çeşitlerini bulabileceğiniz
restoran barıyla, hayatın saf güzellikleri için tercih edebileceğiniz en ideal yer
olarak öne çıkıyor.
Kadıkalesi Plajı Turgutreis'in 4 km kuzeyinde ve Gümüşlüğe 2 km mesafede
yer alıyor.

RÜZGAR SÖRFÜ MERKEZİ
Ülkemizin ve Bodrum yarımadasının en güzel ve sakin koylarından biri olan
GÜMÜŞLÜK koyundaki kulüp, rüzgar sörfü, katamaran, yelken, stand up
paddle ve deniz kanosu etkinliklerini sunmaktadır.

Myndos Yelken Kulübü 2009 yılında, Gümüşlük koyunda kurulan bu kulüp bol
rüzgar alıyor. En yeni ekipmanlar ile donaltılmış bu kulüpte sahil boyunca
uzanan plajda keyif dolu bir tatil sizleri bekliyor.
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NELER DAHİL ?
Katılım bedeli olarak belirlenen ücrete neler dahil aşağıda inceleyelim.

Neler Dahil ?

Neler Dahil Değl ?

-Konaklama
-Kahvaltı
-Açılış & Kapanış Etkinliği
-İlk Akşam Yemeği & Eğlencesi
-Rüzgar Sörfü Eğitimi & Kiralaması

-Bodrum’a Ulaşım
-Kişisel Harcamalarınız
-Ekstra Etkinlikler

Denize sıfır, kendine ait plajı ile mandalina ağaçları aralarındaki ağaç evlerde
konaklamanız için herşey tasarlandı..Size kalan sadece gelip tatilin tadını
çıkarmak..
İstanbul Windsurf Center’ ın tecrübeli kadrosu sayesinde her seviyeye uygun
ekipman kiralayabilir gün boyun rüzgarın tadını çıkarabilirsiniz. Eğer daha
önce hiç sörf yapmadıysanız 4 gün boyunca eğitim alıp etkinliğin sonunda siz
de bir sörfçü olabilirsiniz.
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KİM KİMDİR ?
Etkinlik boyunca yetkililerimiz;

Baş Antrenörümüz: Serhan BALCI, The Hodja,WindsurferDad, IWC’ nin
varoluş sebebi, Sörf Okulumuzun tek sorumlusu

Etkinlik Koordinatörü: Ege KOCAĞLU, Nam-ı Diğer “Zenci”, Etkinlik
boyunca her zaman size yardımcı olacak kişi

DUYURULAR NASIL YAPILACAK?
Tüm duyuruları -kurulacak- WhatsApp grubu üzerinden yapacağız. Lütfen
tek tek aranmayı beklemeyin. WhatsApp kullanmayan katılımcılar da
yetkililere ulaşarak bilgi alabilirler
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NELER GETİRELİM ?
Öncelikle çantamızı hazırlarken ….. ŞAKA ŞAKA, İstediğiniz her şeyi
yanınıza alın.
Havanın gündüz 23-26 derece, gece ise 16-19 derece olması bekleniyor.
Dolayısıyla yanınıza boool bol tshirt, şort almayı unutmayın. Gün boyu
denizde olacağımız sebebiyle lycra,mayo, bikini, havlu ve terliklerinizin
olması da çok önemli.
Akşamlar için şunu diyebiliriz.. SONUNDA İstanbul’ un bunaltıcı
neminden kurtulduk. İnce bir mont, sweatshirt almanız bizce yeterli
olacaktır.

PROGRAM
Programımızın tamamen hava şartlarına göre değişebileceğini ve tüm
kararların sadece İstanbul Windsurf Center tarafından alınabileceğini
unutmayın. “Burayı çok sevdim bir gün daha kalalım”, “Ben sörfü de çok
sevdim gece de yapmak istiyorum” gibi fantezilerimizi şimdilik unutalım.
Emin olun ekibimiz sizin için en güvenli ve eğlenceli programı tercih
edecektir.
Ayrıntılı program sonraki sayfalarda paylaşılmıştır.
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YEMEK – İÇMEK
Etkinliğe dahil olan kısımlardan biraz önce bahsettik . Bunların haricinde;
öğle yemekleri, akşam yemekleri Tesisin cafe-restaurantlarında veya
Gümüşlük’ de yiyilebilir. Toplu yemek etkinlikleri yapılabileceği gibi,
herkes serbest de hareket edebilmektedir.

Özet olarak; etkinlik süresi içinde 3 kahvaltımız, 4 öğlen yemeğimiz ve 3
akşam yemeğimiz var. İlk akşam yemeğimiz katılım bedelimize dahil.
Diğerleri ise ekstra olarak ödenecektir.
*Ekibimiz sizler için her zaman tavsiyede bulunacaktır,merak etmeyin.
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FOTOĞRAFLAR, SOSYAL MEDYA
Etkinlik boyunca video ve fotoğraf çekimi için arkadaşlarımız görevli
olacak.Sosyal medya paylaşımlarınızda aşağıdaki “hashtag”leri
kullanmanızı rica ediyoruz ki sosyal medyada bir albüm
oluşmuş olsun.
Sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyoruz; bu sayede
günlük yayınlanan fotoğraf ve videolardan haberdar olabilirsiniz, sizin
paylaşımlarınız da “re-post” yapılabilir.

ÖDÜLLER
1 - En Çok Beğeni: Instagram’da #istanbulwindsurfcenter
#buyazrüzgarsörfüöğreniyorum hashtaglerini beraber kullanarak
paylaşımda bulunan, ve bu paylaşımı en çok “beğeni” alan kişi
kulübümüzden 1 kişi için ücretsiz Rüzgar Sörfü Özel Dersi (Orta/İleri
Seviye) kazanacaktır. İsterse bu ödülü bir arkadaşına devredebilir, hediye
edebilir.
2 - En İyi Fotoğraf: Yine Instagram’da paylaşacağı fotoğraf; IWC
yetkililerden oluşan ekip tarafından “en iyi fotoğraf” seçilen kişi IWC
eğitmen lyrası kazanacaktır. Ödül kazanmak için;
@istanbulwindsurfcenter hesabını takip etmeniz; hesabınızın “kilitli” veya
kurumsal hesap olmaması gerekmektedir.
Hashtag’lerimiz
#istanbulwindsurfcenter #buyazrüzgarsörfüöğreniyorum
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RÜZGAR SÖRFÜ EĞİTİMLERİ
Başlangıç Seviyesi Eğitim
Hiçbir deneyiminiz yok ve yeni mi başlayacaksınız? Paketimize dahil olun.
Derslerimiz rüzgar sörfü teorisi, güvenlik, ekipman bilgisi, sörf tahtasında
duruş, seyir, manevra, dönüş vb. konularının teori ve pratik
uygulamalarından oluşmaktadır.
Uzman eğitmenlerimiz ile yapacağınız grup eğitimleri sayesinde 4 günlük
etkinlik sonunda sizlere bir noktadan çıkıp sörf yapıp başladığınız noktaya
geri gelebilmenizi sağlayacağız.
4 gün boyunca hem sabah hem de öğleden sonra 2’şer saat eğitim alıp,
günün geri kalanın da eğitmenler gözetiminde kendinizi geliştirmek adına
sınırsız pratik yapabileceksiniz.

Orta ve İleri Seviye Eğitim
Seviyenizi üst düzeye çıkartmak isteyen bir windsurf tutkunu musunuz?
İster trapez ve ayaklık eğitimi alıp hızınızı 2 katına çıkarabilir, isterseniz de
hızlı dönüş ve water start eğitimi alıp bu sporu daha da profesyonel hale
getirebilirsiniz.
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RÜZGAR SÖRFÜ KİRALAMALARI

Tecrübeli eğitmenlerimizin yardımıyla seviyenize uygun her türlü
malzemeyi kiralayıp, hem gelişiminize hem de hava şartlarına göre
malzemenizi dilediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

GÜVENLİK

Denizde olduğumuz her an, bir aksilik yaşamamız
durumunda,malzememize bir zarar gelmesi durumunda bizi kurtarmak
için bekleyen 2 tane güvenlik botumuzun hazır olduğunu bilmenizi isteriz.
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PEKİ SÖRF DIŞINDA NELER Mİ YAPABİLİRSİNİZ ?
SUP ( STAND UP PADDLE)
Nam- I diğer kürek sörfü. Sörf boardunun üzerinde ayakta kürek
çektiğimiz ister dengenizi ve kondisyonunu geliştirmek için yapabilir
isterseniz de bir grup aktivitesi olarak gezi amaçlı kullanabilirsiniz.
TRAINING ZONE
Misafirlerimizin Rüzgar Sörfü sporuna özel kardio, kuvvet, dayanıklılık,
denge, koordinasyon çalışmalarını öğrenebilecekleri gibi bosu, spinning
ve TRX olanaklarımızı da kullanabilirsiniz.
YOGA / SUPYOGA
Yoga hocalarımız eşliğinde sahile bakan çimenliğimiz veya sınıflarımızda
temalı grup eğitimlerimize veya özel derslere katılabilirsiniz. İsterseniz,
ayrıca sabahları SUP yoga eğitim seçeneği de bulunmaktadır.
PLAJ VOLEYBOLU / BASKETBOL
Yeterli katılımcı ile oluşturulan takımlar arası plaj voleybolu / tek pota
basketbol maçlarına katılabilirsini
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IWC SURF CUP

2. sini düzenleyeceğimiz sörf yarışmamızda 4 günün sonunda bu
turnuvada herkes yarışabilecek. Sizleri belirli gruplara ayırıp her
seviyeye uygun yarışmalar düzenlenecek. Bu sayede hem yarış
atmosferini biraz da olsa tadabilmenizi hem de işin zevkli kısmını
görmenizi sağlamaya çalışacağız.

*Ödüller ve Yarış Programı daha sonra açıklanacaktır
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ETKİNLİK PROGRAMI

1.Gün
(26.10.2019 Cumartesi)
11:00 Pitos Bungalows da Buluşma
11:30-12:30 Otele Yerleşme
12:30-13:30 Açılış Etkinliği
13:30-16:30 Rüzgar Sörfü Eğitim/Kiralama
16:30-18:30 After Surf Party
18:30-19:30 Dinlenme,Serbest Zaman
19:30-20:00 Tesisten Akşam Yemeği İçin Hareket
20:00-00:00 Limon Gümüşlük de Akşam Yemeği

2.Gün
(27.10.2019 Pazar)
08:30-09:30 Yoga ile Güne Başlangıç
09:30-11:00 Kahvaltı
11:30-13:30 Rüzgar Sörfü Eğitimi / Kiralama
13:30-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:30 Serhan Balcı ile Sörf Hakkında
15:30-17:30 Rüzgar Sörfü Eğitimi / Kiralama
17:30 Serbest Vakit
*Dileyen misafirlerimiz ile akşam yemeği ve sonrası için grup aktivitesi
yapılacaktır
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3.Gün
(28.10.2019 Pazartesi)
09:00-10:00 Stand Up Paddle ile Güne Başlangıç
10:00-11:30 Kahvaltı
11:30-13:30 Rüzgar Sörfü Eğitimi / Kiralama
13:30-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:30 Yarış Brifingi, Yarış Hazırlığı
15:30-17:00 IWC Surf Cup
17:00-18:00 Ödül Töreni
18:00-20:00 Kapanış Etkinliği
4.Gün
(29.10.2019 Salı)
09:00-10:00 Stand Up Paddle ile Güne Başlangıç
10:00-11:30 Kahvaltı
11:30-13:30 Rüzgar Sörfü Eğitimi / Kiralama
13:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:30 Yarış Brifingi, Yarış Hazırlığı
14:30-16:00 IWC Surf Cup
16:00-16:30 Ödül Töreni
16:30-19:00 Kapanış Etkinliği

ÖNEMLİ: Hava şartları veya organizasyon ekibinin kararıyla programda
değişiklikler olabilir.
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MENÜLER
İlk Gece Menüsü (26 Ekim 2019 Cumartesi) – Katılım Bedeline Dahil
2., 3. Ve 4. Gün Kahvaltı Menüsü
Akşam Yemeği:

Kahvaltı:

*Soğuk mezeler / Peynir
*Atıştırmalıklar
*Salata
*Ara Sıcaklar
*Ana Yemek
*Tatlı
*4 kişiye bir 70’lik rakı

*Açık Büfe Kahvaltı
*Sınırsız Çay / Kahve

*Diğer yemekler,etkinlikler ekstra planlanacak olup, katılım ücretine
dahil değildir.
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26 – 29 Ekim de Bodrum – Gümüşlük de Görüşmek Üzere..
Rüzgarınız Bol Olsun,
İLETİŞİM
Gsm : +905366631245
Email : istanbulwindsurf@yahoo.com

İSTANBUL WINDSURF CENTER

#BUYAZRÜZGARSÖRFÜÖĞRENİYORUM

