BELANGRIJKE INFO
HOE INSCHRIJVEN?

G-SPORT
Kinderen met een beperking kunnen meedoen aan het
paas– en zomerkampen . Voor deze kampen is er een
samenwerking met Ludentia.
Voor meer informatie en inschrijving:
Ludentia, vrijetijdsdienst OLO vzw, De Mortel 39B,
2930 Brasschaat , T 03 653 59 97, ludentia@olo.be

www.brasschaat.be
of bij de sportdienst
Bredabaan 407 – 2930 Brasschaat
Tel 03 650 03 30

SPORTKAMPEN
2017
BRASSCHAAT

ANNULEREN?

E-mail: sport@brasschaat.be

Uiteraard kan u ziekte of ongeval niet voorzien.
Het inschrijvingsgeld, weliswaar verminderd met
€10 administratiekosten, wordt in deze gevallen
terugbetaald. De voorwaarde is wel dat u de
annulering telefonisch doorgeeft vóór de aanvang
van het sportkamp. U bezorgt ons nadien zo snel
mogelijk een geldig doktersattest.

Openingsuren:
MA - DI - VRIJ
9u - 12u en NM op afspraak
WOE : 9u - 12u en 14u - 6u

ER IS EEN MAXIMUM VAN
100 DEELNEMERS PER KAMP

DO : enkel op afspraak

WAT ZIJN DE KOSTEN?
1ste kind

2de kind

3de kind

KROKUS

75

65

55

PAAS

75

65

55

RECREATIE

75

65

55

OMNISPORT

65

55

45

TURNSPORT

65

55

45

KERST

65

55

45

IN DEZE PRIJS IS DE VERZEKERING INBEGREPEN

BETALEN?
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met de betalingsgegevens.
Het inschrijvingsgeld moet binnen de 10 dagen betaald worden.

Kledij: de kinderen mogen alleen deelnemen in sportkledij
of trainingspak (geen jeans!). Zorg ook steeds voor regenkledij.
De sportschoenen mogen geen zwarte strepen achterlaten op de
sportvloer. Sportschoenen voor buiten zijn bij voorkeur
waterbestendig.
Lunchpakket: elke deelnemer brengt een lunchpakket en een
drinkbeker mee. Dranken voor ‘s middags zijn voorzien.
Voor– en nabewaking: elk sportkamp gaat dagelijks door van
9u tot 16 uur. Er is voorbewaking vanaf 8 uur, de nabewaking
loop tot 17 uur. Op de laatste dag van het kamp is er geen
nabewaking.

DE SPORTEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD
Alle deelnemers zijn verzekerd via de sportverzekering van
Ethias en het instituut voor sportbeheer.
Deze polis waarborgt de burgerlijke en strafrechtelijke
verdediging. Uiteraard bent u ook verzekerd tegen eventuele
lichamelijke ongevallen. De gedetailleerde polis ligt op de
sportdienst ter inzage.
U kan buiten deze polis ook zelf een extra verzekering afsluiten
bij uw verzekeringsagent.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: KOEN VERBERCK, WAARNEMEND BURGEMEESTER, BREDABAAN 182

EEN ORGANISATIE VAN
VZW SPORT PLUS
MET MEDEWERKING VAN DE
BRASSCHAATSE SPORTVERENIGINGEN

ZONDER ZORGEN NAAR HARTELUST SPORTEN
KROKUSSPORTKAMP

TURNSPORTKAMP

van 27 februari t/m 3 maart

van 30 oktober t/m 3 november

Voor zeven t/m vijftienjarigen

(4 dagen - niet op 1 november)

In sporthal Sportoase

Voor zeven t/m vijftienjarigen

Boogschieten, tchoukbal + kinball,

RECREATIESPORTKAMP

judo, korfbal en oriëntatielopen (geocaching )

van 7 t/m 11 augustus

Verrassingsuitstap

Voor zeven t/m elfjarigen

free-running en ropeskipping

Inschrijven vanaf maandag 12 dec 2016

In het gemeentepark en cultuurcentrum

Inschrijven vanaf maandag 11 sept 2017

In de turnhal Driehoek
Acrogym, tumbling, toestel turnen, trampoline,

Sportieve en recreatieve plein– en bosspelen
Verrassingsuitstap
Inschrijven vanaf maandag 12 dec 2016

OMNISPORTKAMP
van 14 t/m 18 augustus (4 dagen )
Voor acht t/m vijftienjarigen
In het gemeentepark en cultuurcentrum

PAASSPORTKAMP

Mountainbiken, hockey, boogschieten + petanque,

KERSTSPORTKAMP

Van 3 t/m 7 april

basketbal, atletiek

van 26 t/m 29 december (4 dagen)

Voor zeven t/m vijftienjarigen

Inschrijven vanaf maandag 12 dec 2016

(25m brevet verplicht)

In sporthal Sportoase
Karate, tafeltennis, minitennis,
inline skate, circustechnieken
Verrassingsuitstap
Inschrijven vanaf maandag 12 dec 2016

Voor zeven t/m vijftienjarigen
In de sporthal en zwembad Sportoase
Handbal, jiujitsu, schermen, reddend zwemmen
Inschrijven vanaf maandag 11 sept 2017

