BASISKAMP BRUGGE
Het domein St.-Lodewijk bevindt zich op een boogscheut van het stadscentrum van Brugge. Sporten doen we in
het sportcomplex met zijn 5 terreinen, indien nodig van elkaar af te scheiden.
G1: 1 – 5 juli

G8: 19 – 23 augustus

PROGRAMMA
Ontplooi je sportief talent tijdens één van de vele activiteiten; balspelen, balanceren, adventure, zwemmen,
mini-tennis, bounce-ball,...
Verder nog leuke springkastelen, reis rond de wereld, knutselen,...
Kies 1 keuzesport uit dans - voetbal - omnirecreatie
HALVE-DAG: 65 euro (H)
VOLLE-DAG: 114 euro (P) 144 euro (E)

(P) Eigen picknick (E) Maaltijd inbegrepen

KAMPINFORMATIE
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Begin

9 uur

9 uur

9 uur

9 uur

9 uur

Einde

17 uur

17 uur

17 uur

17 uur

16 uur

Einde Halve dag VM

12 uur

12 uur

12 uur

12 uur

16 uur

Halve dag NM

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

Kijkmoment

15 uur

Slotformatie

15.45 uur

Gratis opvang vanaf 8 uur en een half uur na het einde van de activiteiten (of na afspraak met de kampleiding)
Na de slotformatie worden brevetten en T-shirt uitgereikt.
Bij wijzigingen aan het programma worden de deelnemers tijdig verwittigd.

DEELNEMINGSPRIJS
1. De kosten van gespecialiseerde lesgevers (sportlessen en nevenactiviteiten).
2. Het gebruik van het sportmateriaal en de terreinen.
3. Verzekering tegen ongevallen en verzekering BA.
4. Prijsverminderingen worden geregeld bij betaling.
5 euro per deelnemer (enkel voor volle dagkampen).
1. Vanaf tweede gezinslid tijdens eenzelfde kampweek.
2. Vanaf twee kampen in hetzelfde jaar.
De prijsvermindering per deelnemer is niet cumuleerbaar en is geldig voor sportkampen ingericht door
SPORTIEKKAMPEN vzw.(Zedelgem, Brugge, Jabbeke, Knokke en Wielsbeke)
5. De deelnemers ontvangen op de laatste kampdag * brevet met actiefoto * gratis T- Shirt
De kostprijs voor het sportkamp vind je terug op de kampbevestiging alsook in de brochure.

LOCATIE
SINT – LODEWIJK
Magdalenastraat 30, 8200 BRUGGE
0485/80 90 45 (kampleiding)

PROGRAMMA

Opvang
8 tot 9 uur
9 tot 11.45 uur

Activiteit

12 tot 12.30 uur

Middagmaal
Animatie of vrij spel

13.30 tot 15.15 uur

Activiteit

15.15 tot 15.45 uur

Vieruurtje

15.45 tot 17 uur

Activiteit

Tot 17.30 uur

Opvang

WAT AANTREKKEN
Schoenen: 1 paar turnpantoffels (sportzaal / buitenterrein)
Sportkledij: sportieve kledij

AFSPRAKEN SPORTIEK
1.De deelnemers kunnen via website, telefoon of schriftelijk een kampoptie nemen voor één of meerdere
kampen.
2.Binnen de week ontvangt u dan een bevestiging , praktische info en een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling
van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. De kampbevestiging blijft 10 dagen geldig (na ontvangst
bericht). Gelieve binnen deze periode de volledige som te betalen, zoniet vervalt de voorrang van inschrijving.
Het is belangrijk de naam van de deelnemer te noteren op de overschrijving. Na betaling, krijgt u enkel via
e-mail een bevestiging van betaling (kadert in ons project natuur). Tweee weken vóór aanvang van het kamp,
wordt de definitieve, praktische info doorgestuurd.
3.Annulatie van een kamp:
I In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5
werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijvingsbedrag (min € 15
administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden.
II In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij sturen
u een waardebon op t.w.v. het inschrijvingsbedrag die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander
sportiekkamp.
4.Sportiekkampen vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en / of schade aan de door
de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
5.Sportiekkampen vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele verandering van locatie of annulatie van een
kamp. Reeds ingeschreven deelnemers worden verwittigd, tenminste 1 week voor aanvang kamp en kunnen
het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugvorderen.
6.Toelating om voor het einde van het kamp naar huis te gaan, zal enkel in dringende gevallen gegeven worden
en alleen na persoonlijk contact met de kampleiding ( hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien ).
7.In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Sportiekkampen vzw zal steeds
een waardig alternatief bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een
programmawijziging binnen het gekozen kamp, is niet mogelijk.
8.Sportiekkampen vzw houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het
kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal gemiste
dagen , na de vakantieperiode terugbetaald worden (min € 15 administratiekosten per kamp).
9.Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na het kamp.
10.Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden. Tijdens de aanmelding op het kamp kan uw
identiteitskaart (+ siskaart voor de internen) en een weinig zakgeld in bewaring afgegeven worden aan de
barman. U kan over dit geld beschikken tijdens de uren dat de bar open is. Na elke activiteit is er altijd gratis
water te verkrijgen en een stuk fruit.
11.Gelieve alle voorwerpen te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies.
Verloren voorwerpen kunnen afgehaald worden tot 31 augustus in het sportcentrum.
12.Voor regelingen in verband met de verzekering en foto’s kan u steeds terecht bij de kampverantwoordelijke,
het secretariaat, het nummer 09 – 3751064 (Els) of het nummer 0476 – 224050 (Fatiha).
13.De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Sportiekkampen vzw.
Sportiekkampen vzw kan ook uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor
u. Gelieve ons te verwittigen indien u wenst uit ons bestand verwijderd te worden (wet op de privacy van
5/08/’18)
14.Sportiekkampen vzw neemt op de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers.
Deze kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat
een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit te melden. Gelieve hierbij een foto van uw
zoon / dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat.
15.Door in te schrijven voor een in de folder of op de site vermeld kamp, bevestigt u akkoord te gaan met de
voorwaarden. De deelnemer wordt dan automatisch lid en op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen bij
Sportiekkampen.vzw.

