Grup Başkanlarına
Tavsiyeler
Afacan hakkında
ayrıntılı bilgi için:

www.afacan.info

Afacan

Sevgili Konuklarımız, Afacan Ekibi, tesis içinde yapmak istediğiniz her türlü
etkinlik için yardımınıza hazırdır. Tüm tesisin düzeni, odaların temizliği, yemeklerin hazırlanıp
sunulması bu ekibin sorumluluğundadır. Ne ve nasıl yapmak istediğinizi bize iletmeniz yeterlidir.
Olanaklarımız ölçüsünde tüm isteklerinizi yerine getirmeye çalışırız.

Grup başkanlarından, gruplarının konakladıkları odaları ve ortak kullanım alanları, bahçe ve çalışma
işliklerini sürekli gözetim altında tutarak, odalardaki eşyaların ve tesisteki diğer araç gereçlerin
kırılıp dökülmesine, yerlerinin değiştirilmesine engel olacak önlemleri almalarını bekliyoruz.
Çalışmalarınız ya da oyunlarınızın sonrasında dağılan odaların eski düzenli haline getirilmesi, araç
ve gereçlerin alındığı yerlere konulması sizlerin sorumluluğundadır. Bu tür sorumlulukların bilincinde
olmanızı bekliyoruz.
Tabii ki, eşyalar, araç gereçler kaza ya da fazla kullanım nedeniyle bozulabilir, kırılabilir. Kasten
ya da kazaen böyle bir olaya neden olursanız bunu mutlaka bize bildirin ki, kırılan bozulan şeyleri
zamanında onaralım ya da yenisiyle değiştirelim.
Ancak kasti ya da ihmal sonucu oluşacak zararların yapan tarafından karşılanması gerektiğine de
dikkatinizi çekeriz.
Tesisin genel temizliği hepimizin ortak sorumluluğundadır. Tesiste yeterli sayıda çöp kutusu
bulunmaktadır. Kağıt ve plastikler için de özel çöp torbaları vardır.
Tesisimizin bahçesi arıtılmış su ile sulanmaktadır. Bu su içilmez ve oyunlarda kullanılamaz, duş
alınmaz.
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Odalarımız Ve Size Sunduklarımız

Odalar

Tüm odalarımız bahçeye bakar ve deniz manzaralıdır. Bazılarında klima bulunur. 2 ya
da 3 yataklıdır.
> Duşlarda kullanılan ve güneş enerjisi ile ısıttığımız sular, güneşsiz günlerde ya da geceyarısından
sonra soğuk akabilir.
> Odaların tek anahtarı olduğundan, kalanların kendi aralarında bu konuda anlaşmaları gerekmektedir.
> Afacan ekibi odaları düzenli olarak temizler, çarşaf ve havluları yeniler, ancak dağınıklığına
müdahele etmez.
> Odalarımız çok büyük olmadığından özellikle 3 kişilik odalarda yer sorunu yaşanmaması için az
eşya getirilmesini öneriyoruz.
> Dışardaki sivrisineklerin odanıza girmesini istemiyorsanız, balkon kapılarını kapalı tutmalısınız.
> Lütfen odalardan ayrılmadan önce grubunuzun konakladığı tüm odaları tek tek gezerek olası
hasarları gözden geçiriniz ve varsa bize bildiriniz.

Etkinlik Odaları B Blok’ta, içinde bir masa, sandalyeler, oturma grubu, yer minderleri,
kırtasiye ve oyun dolabı, çay-kahve takımları ve mesaj panosu bulunan bir etkinlik odası vardır.
Burayı seminerler, oyunlar, tartışmalar ve buluşmalar için kullanabilirsiniz. Açık değilse anahtar için
bizi arayınız.
> Lütfen odaları kullandıktan sonra derli toplu bırakınız.
> C bloktaki etkinlik odamız genellikle Alternatif Kamp tarafından kullanılmaktadır.

Kafeterya Burası hava durumuna göre içeride ya da dışarıda yemeklerin yendiği alandır.

Konuklar içerideki çok amaçlı salonu dinlenme, sohbet, oyun ve toplanma alanı olarak da kullanabilir.
> Yemekleri biz hazırlayıp sunuyoruz ama masaların kurulması ve toplanması için konuklarımızdan
yardım alıyoruz.
> Salonun bir köşesindeki su sebilinden ücretsiz olarak su içilebilir. Şişe suyu ve diğer içecekler ise
ücreti karşılığında satın alınabilir.
> Kafeteryamızda tavla, okey, vb. çeşitli masa oyunları oynayabilir, sahnemizi sunumlar, dinletiler ve
tiyatro çalışmaları için kullanabilir, oturma gruplarında konforlu sohbetler edebilirsiniz.
> Yemek saatleri dışında kafeteryada toplantılar yapılabilir, yansıtıcı ile arşivimizdeki ya da yanınızda
getireceğiniz film izlenebilir, kitap okunabilir.

Veranda Verandamız deniz kenarında, üstü kapalı ve çok amaçlı kullanılabilecek bir alandır.

Grup toplantıları, oyunlar, disko için gerekli donanıma sahiptir. Sevdiğiniz müziklerin CDlerini
getirebilirsiniz.
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> Verandada parti de yapabilirsiniz ancak saat en geç 23.00’da müzik susmalıdır. Partileri düzenlerken
lütfen Afacan’da kalan diğer grupları davet etmeyi de unutmayın. Disco Afacan’da konaklayan herkese
açıktır. Programınızı önceden Afacan yönetimine bildirmeyi de lütfen ihmal etmeyin.
> Veranda alanı, kullanıldıktan sonra bir başka grup tarafından kullanılacak biçimde temiz ve düzenli
bırakılmalıdır.
> Verandada yapacağınız etkinlikler için gerekirse yönetimle konuşarak mutfağımızdan
yararlanabilirsiniz.

Okuma Odası Verandanın yanında, gün ışığını içeri yansıtan büyük bir penceresi olan,

içinde masa, sandalyeler ve bir kanapesi olan bir okuma odamız var. İçinde çoğunluğu Almanca ve
Türkçe olmak üzere değişik dillerde, çocuk ve gençlik edebiyatı kitapları bulunmaktadır.
Kitaplar burada okunabileceği gibi, odalara da alınabilir. Ancak okunduktan sonra mutlaka geri
getirilip yerine konmalıdır. Okuma odamıza yanınızda getirip geri götürmek istemediğiniz kitapları
bağışlayabilirsiniz.
> Okuma Odası’nda günlük gazeteleri de bulabilirsiniz.
> Lütfen ara sıra Okuma Odası’nı kontrol ediniz, dağınıksa düzenleyiniz. Unutmayın ki bu oda ne
kadar düzenli ve çekici olursa okuyan çocuk sayısı o kadar artacaktır.
> Okuma Odamız genellikle açık tutulur. Kilitli ise anahtarı yönetimden alabilirsiniz.

Islikler İki işliğimiz de sessiz, sakin mekanlardır, içlerinde lavabo, musluk, masalar ve san-

dalyeler vardır.
> Afacan’da yapacağınız özel çalışmalar için gereken araç ve gerecin işlikte bulunup bulunmadığını
lütfen gelmeden önce yönetime sorun. Yoksa yanınızda getirmenizi isteyebiliriz.
> İşlik ve yanındaki malzeme odası sürekli açıktır.
> İşliği de diğer alanlarımız gibi kullandıktan sonra temiz, düzenli ve yeniden kullanıma hazır olarak
bırakınız.
> İşliği, özel beceri ve yeteneklerinizi diğer konuklarımza göstermek amacıyla da kullanabilirsiniz.

Internet Odası İnternet odamızda 2 bilgisayar vardır. Lütfen diğer kullanıcıları

da düşünerek bilgisayarları uzun süre işgal etmeyiniz. Sırada bekleyen varsa 15 dakikadan fazla
kullanmayınız.
> Kendi dizüstü bilgisayarınızdan Afacan sınırları içinde internete erişebilirsiniz.

Fırın

Kafeteryanın yanında yer alan geleneksel fırından yararlanmak isterseniz lütfen
yönetime sorunuz.
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Açık Hava Sineması Afacan’da TV yok. Ama buna karşın yıldızların altında film

izleyebilirsiniz. DVD oynatıcımız, yansıtıcımız ve 2 tane de beyaz perdemiz var. Şuanda az sayıda
da olsa çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik küçük bir arşivimiz var. Arşivimizi genişletmek için DVD
bağışlarına açığız.

Özel Plaj Afacan’ın önündeki deniz temizdir. Ancak zaman zaman rüzgarın kıyıya sürüklediği

yosunlara rastlayabilirsiniz.
> Deniz dibi genellikle taşlı, sahilden biraz ileride de deniz kestaneleri olduğundan yanınızda deniz
ayakkabısı getirmeniz iyi olur.
> Deniz gözlüğü ve şnorkel getirirseniz, deniz dibinin güzelliklerini izleyebilirsiniz.
> Bazen dalgalar atık malzemeleri sahilimize taşıyor. Bunların temizlenmesinde göstereceğiniz
duyarlılık için teşekkür ederiz.
> Sahil şeridimiz halka açıktır. AFACAN’da kalmayan kişiler burayı geçiş için kullanmaktadır.
> Yüzer platform Afacan’a aittir. Bulunduğu yerde derinlik 2 metredir.

Yüzme Havuzu Havuzumuz çok sevilen bir buluşma noktasıdır. Derinliği 120-170 cm.
arasındadır. Sutopu için top ve kalelerimiz bulunmaktadır.
> Büyük havuzun yanında bir de çocuk havuzu vardır.
> Havuzu saat 19.00’a kadar kullanabilirsiniz. Çünkü sonrasında temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır.
> Havuzun kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Yüzme bilmeyenlere dikkat ediniz.

Spor Sahası Ve Tırmanma Duvarı Beton zeminli spor sahası

13 x 22 m. boyutlarındadır. Burada mini futbol, basketbol, voleybol oynayabilirsiniz. Yanındaki
çimenlik alanda da cimnastik yapabilirsiniz.
> Yukarıdaki spor dallarının toplarını yönetimden isteyebilirsiniz. Konuklarımızın top bağışlarını da
sevinçle karşılıyoruz.
> Tırmanma duvarına çıkışlar, mutlaka bu işin ehli kişilerle birlikte yapılmalıdır.
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