
Kampa Katılacak Dostlarımız

Pınar Aydınlar (sanatçı)

Temel Demirer (araştırmacı-yazar)

Metin Ayçiçek (araştırmacı-yazar-pedagog)

Hasan Sağlam (sanatçı)

Sürpriz Sanatçılar

25. Özel Kamp Programı: 

♦25. Yıl Şöleni 

♦Kültür ve Sinema Akşamları

♦Müzik ve Eğlenceler

♦Panel ve Seminerler

♦Gençlik İçin Özel Program

♦Çocuklar İçin Özel Program

♦Kadın Çalışma Atölyeleri 

♦Tarihi ve Doğa Gezileri 

♦Kültür-Sanat Çalışma Atölyeleri

♦Müzik ve Şiir Dinletileri 

♦Bilgi yarışmaları 

♦Sportif Aktiviteler 

♦Kapanış Şöleni

Kamp Adresi: 
17486 Castello d Empüries, 

Platja de la Rubina (Badia de Roses) İspanya

İrtibat telefon: 
0049-151 458 17 067- 0034 632 536 558

Daha geniş bilgi: www.campingparks.com
www.atik-online.net

Kampa Getirilecek Malzemeler:

♦ Spor eşyaları ve giyecekler

♦ Oyun malzemeleri

♦ Banyo-duş malzemeleri, yüzme malzemeleri, 

güneş kremi veya yağı

♦ Yüzmek için lastik ayakkabı

♦ Alerji karşıtı hap veya ilaçlar, normal ilaçlarınız

♦ Arabanın ruhsatı ve seyahat sigorta belgesi

♦ Pasaport, ehliyet ve kimlikleriniz

♦ Hastalık sigorta belgesi, özel eşyalarınız

♦ Battaniye, ince yorgan, ince döşek, yastık v.s

♦ Atölye çalışmaları için gerekli kurs eşyaları

Kamp ücreti Günlük Haftalık İki haftalık Tam

05-11 yaş 25 € 175 € 300 € 400 €

Genç 35 € 225 € 400 € 500 €

Tam 40 € 275 € 450 € 600 €

0 ile 4 arası ücretsizdir- Çocuklu ailelere indirim yapılacaktır

25.YIL COŞKUSUYLA 
ATİK-GENÇLİK VE TATİL 

KAMPINDA BULUŞALIM! 

26.07.2014 – 15.08.2014
BADİA DE ROSES - İSPANYA

www.atik-online.net



İşçiler,Emekçiler, Gençler;

Bu yıl 25.sini gerçekleştireceğimiz Gençlik ve 
tatil kampımızın çeyrek asrı doldurması vesilesi ile 
bu sevincini sizlerle yaşamak ve paylaşmak istiyo-
ruz. 25.Kampımız, geçen yıl katılımcılar tarafından 
beğenilen İspanya’nın Roses şehrinde ikinci kez 
gerçekleştirilecektir. Tam yirmi beş yıldır gele-
neksel bir faaliyet haline gelen, her yaz aylarında 
katılımcılar tarafından daha fazla ilgi ile beklenen 
tatil kampımızı daha geniş kitleler ile organize et-
mek bizler açısında gurur vesilesi olacaktır. Kampı 
gerçekleştireceğimiz ROSES şehri ve bölgesi doğa 
olarak, tarihi açıdan, denizi ve kumsalı oldukça 
güzel ve temiz bir alan olma özeliği ile beğeni-
len sahili ile bilinen bir bölgedir. Her türlü hizmet 

olanaklarının yanı sıra alt yapısı gayet uygun ve 
temiz bir bölge olması, kampımızın daha etkili ve 
olumlu bir havada geçmesine katkı sunacaktır.

ATİK Genel Konseyi olarak 25.sini gerçekleşti-
receğimiz, alternatif ve kolektif bir tatil kampına 
tüm işçi ve emekçiler ile gençleri, kadınları daha 
güçlü katılmaya davet ediyoruz. Hayat şartlarının 
her geçen gün zorlaştığı bir süreçte, alın teri karşı-
lığında geçimini sağlayan işçi ve emekçilerin daha 
iyi bir şekilde tatil yapma ihtiyacına gidermek için 

organize edilen Gençlik ve Tatil kampımıza tüm 
dostlarımızın daha yoğun katılımı ile 25. Kampı-
mız daha da etkili ve verimli olacaktır. Dolayısıyla, 
her yeni kamplarda yeni tecrübeler ve kazanımlar 
elde etmek, işçi ve emekçilerin tatil yapma ihtiya-
cına cevap olmak için organize ettiğimiz alternatif 
ve kolektif yaz tatili kamp buluşmasına tüm üye, 
taraftar ve dostlarımız ile birlikte organize etmek 
istiyoruz. 

 Çeyrek asırdır başarılı bir şekilde geleneksel 
olarak sürdürdüğümüz alternatif ve kolektif tatil 
kamplarımız; göçmen işçi ve emekçilerin, genç-
lerin ve kadınlar ile faaliyetçilerimizin, özellikle 
çocuklarımızın tatil yapma, dinlenme, eğlenme, 
farklı bölgelerde yeni insanlarla tanışma ve izin 
ihtiyaçlarını giderme noktasında önemli bir yere 
sahiptir. Kampa katılan tüm katılımcılar, tatil yap-
tıkları zaman sürecinde ortak yaşam çerçevesinde 
paylaşmayı ve kolektif yaşamayı öğrenmek, de-
vamında çeşitli politik, sanatsal, kültürel ve tek-
nik konularda kısa ve önemli bilgilerle donanarak 
kampta ayrılmaları önemli bir kazanım olmakta-
dır, olmaya da devam edecektir.

ATİK-GENÇLİK ve Tatil kampları, yukarıda 
dile getirilen önemli kazanımlar ile siyasal-sosyal, 
eşitlik, demokrasi, özgürlük ve hak alma müca-

delesinde önemli deneyim ve tecrübeler kazan-
dıran buluşma merkezleri olmuştur. Bugüne ka-
dar organize ettiğimiz bu kamplarda esas olarak, 
İnsanları bireysel bencil yaşamda arınarak ko-
lektif anlayışı kendi yaşam biçimine uygulamak, 
kendisine karşı yabancılaşmasını bir nebze olsun 
engellemek, ilerici kültürel değerleri ile donatma 
anlayışının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

İçinde yaşadığımız Avrupa coğrafyasını kontrol 
eden Emperyalist sistem, kendi hegemonyasını 
idame ettirmek için işçi ve emekçilere yönelik her 
türlü sömürü ve saldırıda yoğunlaşmış durumda. 
Bu saldırılar sonucu yoksulluğun, işsizliğin, had 
safhaya çıktığı, bireyciliğin, kendine ve topluma 
yabancılaşmanın en yüksek noktaya tırmandığı, 
ırkçı ve ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir süreçte, 
böylesine farklı alternatif ve kolektif tatil kampla-
rının bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Tüm kamplarımızda olduğu gibi 25. Kampı-
mızda da, gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik 
özgün ve farklı etkinlikler organize edilecektir. 

Bunun yanında kültürel eğlenceler, atölye çalış-
maları, sportif etkinlikler, toplu geziler, kolektif bir 
çalışma ile özgür bir şekilde uzun yıllar unutul-
mayacak anılar geride bırakmak için tatil kampı-
mızda buluşalım diyoruz. Tüm halkımızı alternatif 
tatil kampımızda buluşmaya çağırıyoruz. 


