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Kleuter- &
Omnisportkamp
KROKUSVAKANTIE 24 T.E.M. 28 FEBRUARI 2020

Info & Inschrijvingen:
Leopold III-laan 18, 8900 Ieper | tel. 057 239 400 | sportanimatie@ieper.be | www.ieper.be/sportanimatie

WIE?

Voor kleuters en kindjes geboren in 2015, 2014 en 2013 (2de & 3de kleuter en 1ste leerjaar)
Kindjes geboren in 2016 worden niet toegelaten!

WAAR EN WANNEER?

Tijdens de krokusvakantie van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 in het Stedelijk Sportcentrum, Leopold IIIlaan 18 te Ieper telkens van 9.00 tot 16.30 uur. Er is gratis opvang ‘s morgens vanaf 7.45 en ’s avonds tot 17.30 uur in
de cafetaria van sporthal 1.

PROGRAMMA

Eén week lang kunnen de kindjes zich uitleven bij o.a. balspelen, dansen, gym, klimmen & klauteren… en nog heel
wat andere superleuke activiteiten. ’s Namiddags wordt het sporten afgewisseld met een knutselmoment.

DEELNAMEPRIJS:

→ € 65,00 in deze prijs is begrepen:
- gebruik materiaal + infrastructuur - gediplomeerde lesgevers
- 2 versnaperingen per dag
- verzekering tegen lichamelijke ongevallen
→ keuze met warm middagmaal: + € 20,00
kortingen: - € 5,00 per kind voor gezinnen vanaf 2 inschrijvingen (niet bij UiTPAS-korting)
		
- houder UiTPAS met een beperkt inkomen

INSCHRIJVINGEN

Online via www.ieper.be/sportanimatie
Let wel: - vooraf inschrijven en betalen vóór 21/02/20
- bij inschrijving moet er een inschrijvingsformulier afgegeven worden. Niet bij online inschrijvingen
- na inschrijving ontvangt u (via mail) een rekening.
- overschrijvingen zonder inschrijving zijn niet geldig.
- over de middag moeten alle deelnemers in het Sportcentrum blijven (keuze eigen lunchpakket of
warm middagmaal)
- bij annulatie minder dan 2 weken voor de start van het kamp worden € 10,00 administratiekosten
aangerekend. Voor annuleringen na de startdatum, zonder medisch getuigschrift, worden er eveneens
€ 10,00 kosten aangerekend. Gelieve ook steeds via e-mail te verwittigen indien uw inschrijving moet
geannuleerd worden.
- bij ziekte/kwetsuur tijdens het kamp wordt er bij afgifte van een medisch getuigschrift en bij
afwezigheid van minstens 3 dagen, een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald dit na aftrek van
€ 10,00 kosten
- indien kinderen samen in dezelfde groep willen zitten en/of indien uw kind om één of andere reden
extra aandacht vraagt, gelieve dit bij inschrijving te melden. Kindjes uit het 2de kleuter kunnen niet in
dezelfde groep zitten met kindjes uit het 1ste leerjaar.

BETALINGEN

Na het ontvangen van een rekening enkel via overschrijving op IBAN: BE68 0910 2142 7834 (BIC: GKCCBEBB) van
Ieperse Sportanimatie, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper. Bij online inschrijven kan er ook online betaald worden.

MEE TE BRENGEN!

- sportschoenen of turnpantoffeltjes
- sportieve kledij + reservebroekje(s) & onderbroekje(s) voor kleuters
- lunchpakket voor ’s middags indien keuze zonder middagmaal
- flesje water
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