
     Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü bünyesinde 2020 yılında kurulan Kimya Organizasyon 
”Kampüsün sosyal hayatı burada!” sloganıyla Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin sosyal, sportif 
ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla kamp ve gezi organizasyon hizmeti verir. 
Okullarımızla paylaşılan gezi takvimimiz doğrultusunda, düzenlenen gezilerle eğitim ve 
öğretimi, sınıfın dışına çıkararak, daha kolay ve eğlenceli hale getiriyoruz. Öğrencilerin yıl 
boyunca kademelerine uygun ve kazanımlar doğrultusunda hazırladığımız proje ve gezilerle, 
bireysel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

     Öğrenciler, yurt içi programlarımızla ülkemizin tarihini, kültürel ve doğal zenginliklerini 
keşfediyor; yurt dışı programlarımızla dünya şehirlerini gezerek, farklı kültürleri tanıyor, müze, 
bilim merkezi ve okul ziyaretleri ile bilime, sanata bakış açılarını geliştiriyor. Düzenlediğimiz 
kayak, basketbol, sörf, doğa, sanat kamplarımızla da sosyal yönlerinin gelişimlerini sağlıyoruz.

Kimya Organizasyon olarak, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri desteklemeye yönelik 
organizasyonel kapasitemizi ve kalite standartlarımızı daha da geliştirmek için her gün çok 
çalışıyor, kuruluşumuzun ilk gününden itibaren özveriyle çalışan dinamik ve tecrübeli 
kadromuz ile güvenilir hizmetin adresi olmayı hedefliyoruz.

Detaylı bilgileri;
www.kimyaorganizasyon.com
Kimya Organizasyon Kamp bilgi hattı ve 
Kampüs  Kurumsal iletişim birimlerinden 
alabilirsiniz.

Kimya Organizasyon Bilgi Hattı: 

+90 539 777 05 55 / +90 212 909 25 25

info@kimyaorganizasyon.com

www.kimyaorganizasyon.com

Değerli Velimiz,

Sizin için bütün önlemleri aldık.
Çünkü bizim için önemlisiniz!

Ferdi kaza ve seyahat sigortaları ile 
baştan sona güvence altına aldığımız 
katılımcılarımızın tüm süreçlerinde 
yanlarında oluyoruz. Ulaşımları en 
güvenli, kısa ve rahat yollarla sağlıyoruz.

KONFORLU VE GÜVENLİ SEYAHAT

Kişisel bilgi ve verileriniz uçtan uca şifreleniz.

Kredi kartı işlemlerinde bilgi güvenliği için her 
kullanıcının bilgileri özel olarak 256-Bit 
desteği sunan ve SSL Sertifikası bulunan 
güvenli sunucularda saklanmaktadır. Ayrıca, 
Adres Doğrulama Sistemi ile işlemleriniz 
hakkında SMS ile bilgi verilir. Simetrik anahtar 
ile parolalarınız güvende tutulmaktadır. 

GÜVENLİ ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ

7/24 İletişim Ofisi.

Tüm programlar ve turlar ile ilgili ekibimize dilediğiniz 
zaman ulaşabilirsiniz. Böylelikle velilerin ve öğrencilerin 
herhangi bir kaygı duymadan programla ilgili sorularını, 
görüşlerini ve sorunlarını yönetmesi sağlanmaktadır. Bu 
iletişim telefon, sosyal medya hesapları, web canlı 
sohbet aracı ve/veya e-posta ile kurulabilir.

İLETİŞİM KANALLARIMIZ

Okuyunuz


