SPORTIVAL vzw
Karl Debaene
Torhoutsestraat 39, 8020 Oostkamp
Tel. 0475/875655
http://www.sportival.be/
Beste mama, papa & sportivaller

! NUTTIGE INFO BIJ INSCHRIJVING !
Binnenkort komt jullie kind op SPORTIVALKAMP.
We geven jullie nu al enkele interessante zaken mee die nuttig zijn om te weten.
A. Dagschema
07.45 Start van morgenopvang (GRATIS).
Op maandagmorgen worden alle administratieve zaken afgehandeld.
Gelieve op andere dagen uw kind(eren) steeds binnen te brengen in de
opvangruimte.
Er is begeleiding van minstens twee monitoren. Tijdens de opvang zijn geen
georganiseerde activiteiten voorzien.
09.30 Start voormiddagactiviteiten na een korte gezamenlijke opwarming.
12.00 Einde voormiddagactiviteiten.
12.05 Middagmaal* (soep – hoofdgerecht ).
* Het tijdstip van de maaltijd kan wat tijdstip variëren afhankelijk van niveaugroep en

12.45 Middagpauze onder begeleiding van de monitoren
13.30 Start namiddagactiviteiten.
15.00 Gezond drieuurtje met een stuk fruit.
16.00 Einde namiddagactiviteiten en start avondopvang (GRATIS).
17.30 Einde avondopvang.

van kampplaats

• In de loop van de dag worden er meerdere drinkpauzes ingelast. Er wordt ook gratis
water voorzien.
• Tijdens de maaltijd wordt er enkel water gedronken.
• De Sportivalsportbar. Tijdens de avondopvang kunnen de kinderen voor 1 euro een
gezonde fruitsap of een versnapering kopen.
• Water is altijd gratis te verkrijgen tijdens de opvang.
• Zelf meegebrachte drankjes of koekjes zijn evenwel geen enkel probleem.

B. Medische fiche
• Gelieve de medische fiche te downloaden via de website en zo correct mogelijk in te
vullen, te handtekenen en mee te brengen op de eerste kampdag.
(Enkel in te vullen bij het eerste kamp van uw kind in 2019 of bij wijziging
van gegevens. Voor verdere kampen in 2019 blijft de eerste fiche dan gelden)

C. Telefoonnummer kampverantwoordelijke kampplaats
Tijdens het kamp is de kampverantwoordelijke altijd bereikbaar op een eigen nummer.
Het nummer staat vermeld op de Sportivalkrant die u op de eerste kampdag ontvangt.

D. Annulatie van een kamp
1. U heeft nog niet betaald. Indien u beslist om niet deel te nemen aan het kamp, gelieve
het secretariaat te verwittigen aub.
2. U heeft reeds betaald.
A. Indien u 2 weken voor de kampperiode annuleert, dan krijgt u een teruggave
van uw kampgeld min 20 euro.
B. Indien u 1 week of minder voor de kampperiode annuleert dan is er geen
teruggave.
Alternatief: Uw kind kiest een andere week.
C. Annulatie van een dag / dagen tijdens de kampweek zelf , worden niet terugbetaald.
Alternatief: uw kind mag tijdens een andere week die dagen recupereren

E. Extra informatie.
• Aan de mini – clubbers en mini - kids graag een oud hemd, een schort of een oude Tshirt
• meegeven om te knutselen. Het is ook heel handig om reserve-ondergoed in de
sporttas te stoppen, je weet maar nooit...
• Gelieve alle kledij of materiaal te naamtekenen. Kledij of verloren voorwerpen worden
steeds verzameld en kunnen altijd op de kampplaats afgehaald worden.
• Elke vrijdag sluiten we de week af met een slotshow (vanaf 15.45), Iedereen welkom!
• Het fiscaal attest zal begin oktober 2019 doorgestuurd worden via mail, op het adres
dat u via het inschrijvingsformulier doorgaf. Het is belangrijk dat u bij inschrijving de
juiste gegevens invult. Deze worden automatisch overgezet op het attest en kunnen
niet meer gewijzigd worden.
Verder nog vragen? Raadpleeg dan zeker eens onze website bij de rubriek ‘FAQ’.
Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u geen passend antwoord terugvindt
op de site.
Tot ‘Sportivalkamps’
Karl, Lode, Stefaan & alle sportivalmonitoren

