SPORTKAMPEN 2022
BROCHURE

PAAS- & ZOMERVAKANTIE 2022

Leopold III-Laan 18 | 8900 Ieper | tel. 057 239 400 | sportanimatie@ieper.be
www.ieper.be/sportanimatie

PAASVAKANTIE 2022
KLEUTERSPORTKAMP
Wie:
2de & 3de kleuter, geboren 2017 & 2016
Programma: Spelenderwijs zetten de kleuters hun eerste pasjes in de wereld van
de sport. Eén week lang kunnen ze zich uitleven bij o.a. balspelen,
dansen, kleutergym, klimmen & klauteren… en nog heel wat andere
superleuke activiteiten. ’s Namiddags wordt het sporten afgewisseld
met knutselen.
Let wel:
Kleuters geboren in 2018 worden niet toegelaten!
PERIODE:
		
PRIJS:

SK1: 04/04 - 08/04/22: KLEUTERSPORTKAMP 1
SK9: 11/04 - 15/04/22: KLEUTERSPORTKAMP 2
€ 70		

OMNISPORTKAMP
Wie:
vanaf 1° leerjaar tot 10-jarigen
Programma: In de voormiddag krijg je een aanbod van balspelen, turnen en
omnisport. Voor ’s namiddags moet je kiezen tussen trampoline in
combinatie met omnisport of zwemmen met omnisport.
Keuze:
(= 1 nummer kiezen)
		
1. trampoline/omnisport - 2. zwemmen/omnisport
Let wel:
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
PERIODE:
		
PRIJS:
		

SK2: 04/04 - 08/04/22: OMNISPORTKAMP 1
SK10:11/04 - 15/04/22: OMNISPORTKAMP 2
€ 70
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KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP
Wie:
Vanaf 1° leerjaar tot 10-jarigen
Programma: Een ‘Picasso’ ben je waarschijnlijk (nog) niet! Toch kan ook jij tijdens dit
knutselkamp jouw talenten uitleven met verf, penseel, boetseerklei en
nog veel meer ... dit alles afgewisseld met een flinke portie omnisport.
Let wel:
Maximum 30 deelnemers per kamp!
PERIODE:
		
PRIJS:

SK3: 04/04 - 08/04/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 1
SK11: 11/04 - 15/04/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 2
€ 75

BLOKJES- & OMNISPORTKAMP

NIEUW

Wie:
vanaf 1° leerjaar tot 10 jarigen
Programma: Ben je gek van LEGO-blokjes maar hou je ook van een flinke portie
sport… Dan is dit kamp echt iets voor jou. We bouwen een halve dag
allerlei constructies en het 2de deel van de dag gaan we lekker veel
sporten.
Let wel:
Maximum 24 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK4: 04/04 - 08/04/22: BLOKJES- & OMNISPORTKAMP
€ 75

BALSPORTENKAMP
Wie:
8- tot 14-jarigen
Programma: Basketbal, handbal, netbal, voetbal en volleybal komen afwisselend aan
bod in combinatie met omnisport.
PERIODE:
		
PRIJS:

SK5: 04/04 - 08/04/22: BALSPORTENKAMP 1
SK12: 11/04 - 15/04/22: BALSPORTENKAMP 2
€ 70
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CIRCUS- & OMNISPORTKAMP
Wie:
8- tot 14-jarigen
Programma: Iedereen hangt wel eens graag de clown uit. Maar hoe al die circuskunstjes in elkaar steken, da’s een ander paar mouwen! Eén week lang
kan je leren slalommen op een éénwieler, jongleren, borden op een
fijn stokje laten draaien..., dit alles afgewisseld met een flinke portie
omnisport.
Let wel:
Maximum 30 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK6: 04/04-08/04/22: CIRCUS- & OMNISPORTKAMP
€ 75

TECHNIEK- & OMNISPORTKAMP
Wie:
8- tot 12-jarigen
Programma: Ben je een handige Harry of Harriëte? Ben je dus graag praktisch bezig?
Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Ontwerpen, organiseren en creatief
problemen oplossen om uiteindelijk een mooi werkstukje te realiseren.
De boeiende wereld van techniek gaat voor jou open… Het tweede deel
van de dag maak je kennis met allerlei leuke sporten.
Let wel:
Maximum 24 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK13: 11/04 - 15/04/22: TECHNIEK- & OMNISPORTKAMP
€ 95			

GRIME- & OMNISPORTKAMP
Wie:
9- tot 14-jarigen
Programma: Een snoezig poezensnoetje, een grappig clowngelaat, een akelig
monstergezicht... en nog zoveel meer. Dit alles leer je met penseel en
schmink op elkaars gezicht grimeren. Een flinke portie omnisport zorgt
voor de sportieve afwisseling. Een kamp waar je elke dag met een
ander gezicht naar huis gaat!
Let wel:
Mee te brengen: handdoekje + washandje.
PERIODE:
PRIJS:

SK7: 04/04 - 08/04/22: GRIME- & OMNISPORTKAMP
€ 75		
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SPORT- & COMPUTERKAMP 1STE & 2DE LEERJAAR
Wie:
1° en 2° leerjaar
Programma: COMPUTERINITIATIE:
		
Je krijgt een halve dag computerles in de voor- of namiddag. Er is geen
voorkennis van computer nodig! De volgende thema’s komen aan bod:
		
• Educatieve spelletjes: allerlei programma’s waarbij de kinderen
			 via spelletjes spelenderwijs leren werken met een computer:
			 klik- en sleeptechnieken met de muis, klaviervaardigheden, logisch
			 denken, kleur- en vormherkenning. Het zijn spelletjes op maat
			 van jonge kinderen, zijn niet gewelddadig of competitief, we
			 voorzien verschillende moeilijkheidsniveaus overeenkomstig de
			 leeftijd en ontwikkeling.
		
• PuttPutt redt de zoo: Bevrijd de dieren in de dierentuin uit hun
			
benarde positie.
		
• Freddi Fish en het verhaal van de verdwenen zeewierzaadjes:
Opvoedende interactieve software: de zeewierzaadjes van Oma
			 Octavia zijn gestolen! Dit zeewier is het voedsel voor alle visjes
			 in de zee. Twee onbetrouwbare haaien zitten Freddi en zijn vriendje
			 Loebas voortdurend op de hielen. Help jij Freddi Fish en Loebas
			 vooraleer alle visjes in de zee omkomen van de honger?
		
• Andere beschikbare educatieve software: Putt Putt en Freddi Fish,
			
vervolg.
		
		
SPORTINITIATIE:
		
Voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen:
		
1. balspelen/turnen/omnisport
		
2. trampoline/omnisport
		
3. zwemmen/omnisport
Let wel:
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
		
Maximum 24 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK14: 11/04 - 15/04/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 1
€ 95
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SPORT- & COMPUTERKAMP 8 - 10 JAAR
Wie:
8 tot 10-jarigen
Programma: COMPUTERINITIATIE:
		
Je krijgt een halve dag computerles in de voor- of namiddag. Er is geen
voorkennis van computer nodig! We bieden 5 thema's aan, telkens 1
per halve dag.
• Presentatietechnieken met powerpoint. We maken creatieve
		digitale presentaties.
• Inkscape: we leren de basistechnieken van dit tekenpakket: gebruik
		van tekengereedschap, vormwerktuigen (cirkels, vierkant, ster …),
		bewerken van tekst, gebruik van kleuren, …
• Adobe Spark Post is gericht op het maken van graphics, of
simpel gezegd: plaatjes voor op het web en sociale media. Er
zijn diverse kleurschema’s. Graphics kunnen bestaan uit je eigen
foto’s aangevuld met symbolen en tekst. We ontwerpen een logo,
uitnodiging voor een feestje…
• Programmeren: spelenderwijs maken we kennis met de
programmeertechnieken via het “Hour of code”-programma met
scratch.
• Race game: Racespel Trackmania Nations Forever.
		
We werken zowel op PC als op iPad.
		
Op het einde van de week krijgen de deelnemers een handleiding mee.
		
		
SPORTINITIATIE:
		
Voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen:
			
1. balspelen/turnen/omnisport
			
2. trampoline/omnisport
			
3. zwemmen/omnisport
Let wel:
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
Maximum 24 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK15: 11/04 - 15/04/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 2
€ 95

|6|

SPORT- & COMPUTERKAMP 10 - 14 JAAR
Wie:
Programma:
		
		
		

		
		
		
		
Let wel:

PERIODE:
PRIJS:

10- tot 14-jarigen
COMPUTERINITIATIE:
Lan-Party voor de gamer.
Je speelt computerspelletjes in groepsverband een halve dag in de
voor- of namiddag. Er is geen voorkennis van de games nodig.
De aangeboden games zijn kindvriendelijke spelletjes. In een Lanparty spelen we games in netwerk tegen elkaar. Als beginnende of
gevorderde gamer heb je een ruime keuze uit de volgende blitse
spellen:
• Racespel “Trackmania Nations Forever” (behendigheid): we racen
tegen elkaar op een autocircuit, klavier- en muisvaardigheid komt
aan bod.
• Minecraft (creatief) is een creatief 3D avonturenspel: spelers
bouwen, maken kunstwerken en andere creaties in hun eigen
wereld en gaan dan op ontdekking in die wereld. De spelers kunnen
ook samenwerken om ingewikkelde constructies te bouwen.
• “Call of Duty” (actiespel): we spelen o.a. “capture the flag”
(probeer de vlag van de tegenstander te bemachtigen). Dit spel is
de digitale variant van paintball: 2 teams proberen als groep het spel
te winnen. Strategisch inzicht komt aan bod.
Let wel: breng je eigen koptelefoon mee!
SPORTINITIATIE:
Voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen telkens in
combinatie met omnisport:
1. balsporten 2. trampoline 3. zwemmen
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
Maximum 24 deelnemers!
SK16: 11/04 - 15/04/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 3
€ 95

KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP
Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Met koksmuts en pollepel in de hand leer je spelenderwijs heerlijke
gerechtjes klaarmaken. Dat je als keukenpiet ook nog zelf alles op eet,
hoef je niemand te vertellen... Het kokkerellen in de perfect uitgeruste
kookstudio ‘Revelatio’ wordt afgewisseld met een flinke portie
omnisport.
Let wel:
Maximum 24 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK17: 11/04 - 15/04/22: KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP
€ 95
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AVONTURENSPORTKAMP
Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Per dag beoefen je meer dan 5 uren avontuurlijke keitoffe
activiteiten met o.a.: kajak, klimmen, kompaslopen, free-stylefietsen,
mountainbiken, survival-technieken, vlottenbouwen... en nog zoveel
meer! Een doener voor wie van afwisseling, uitdaging en actie houdt!
Let wel:
Maximum 20 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK8: 04/04 - 08/04/22: AVONTURENSPORTKAMP
€ 130

SKI- & OMNISPORTKAMP
Wie:
8- tot 15-jarigen
Programma: Onder de naam 'omnisport' krijg je gedurende een halve dag een
aanbod van verschillende keitoffe sporttakken. Voor de 2de halve dag
trekken we naar ‘Ice Mountain’ in Komen waar we op echte sneeuw
leren skiën. Er is keuze uit 2 verschillende niveaus:
			
1. nooit geskied 2. beginnelingen (= min. al 1 week geskied)
Let wel:
Vrij skiën is niet mogelijk, les volgen is verplicht!
Maximum 20 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK18: 11/04 - 15/04/22: SKI- & OMNISPORTKAMP
€ 145

SNOWBOARD- & OMNISPORTKAMP
Wie:
10- tot 15-jarigen
Programma: Onder de naam 'omnisport' krijg je gedurende een halve dag een
aanbod van verschillende keitoffe sporttakken. Voor de 2de halve dag
trekken we naar ‘Ice Mountain’ in Komen waar we op echte sneeuw de
eerste kicks op de snowboard ervaren. Er is keuze uit 2 verschillende
niveaus:
			
1. nooit gesnowboard
			
2. beginnelingen (= min. al 1 week gesnowboard)
Let wel:
Vrij snowboarden is niet mogelijk, les volgen is verplicht!
Maximum 20 deelnemers!
PERIODE:
PRIJS:

SK19: 11/04 - 15/04/22: SNOWBOARD- & OMNISPORTKAMP
€ 145
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ZOMERVAKANTIE 2022
KLEUTERSPORTKAMP
Wie:
2de & 3de kleuter, geboren 2018 & 2017
Programma: Spelenderwijs zetten de kleuters hun eerste pasjes in de wereld van
de sport. Eén week lang kunnen ze zich uitleven bij o.a. balspelen,
dansen, kleutergym, klimmen & klauteren… en nog heel wat andere
superleuke activiteiten. ’s Namiddags wordt het sporten afgewisseld
met knutselen.
Let wel:
Kleuters geboren in 2019 worden niet toegelaten!
PERIODE:
		
		
		
		
		
		
		
PRIJS:

SK20: 04/07 - 08/07/22: KLEUTERSPORTKAMP 1
SK34: 11/07 - 15/07/22: KLEUTERSPORTKAMP 2
SK46: 18/07 - 20/07/22: KLEUTERSPORTKAMP 3
SK52: 25/07 - 29/07/22: KLEUTERSPORTKAMP 4
SK57: 01/08 - 05/08/22: KLEUTERSPORTKAMP 5
SK63: 08/08 - 12/08/22: KLEUTERSPORTKAMP 6
SK69: 16/08 - 19/08/22: KLEUTERSPORTKAMP 7
SK85: 22/08 - 26/08/22: KLEUTERSPORTKAMP 8
€ 70 (SK46: € 42 / SK69: € 56)

3

(niet op 21 & 22/07)

4

(niet op 15/08)

DAGEN

DAGEN

OMNISPORTKAMP
Wie:
vanaf 1° leerjaar tot 10-jarigen
Programma: In de voormiddag krijg je een aanbod van balspelen, turnen en
omnisport.
Voor ’s namiddags moet je kiezen tussen atletiek in combinatie met
omnisport of zwemmen met omnisport.
Keuze:
(= 1 nummer kiezen)
		
1. atletiek/omnisport
2. zwemmen/omnisport
Let wel:
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
PERIODE:
		
		
		
		
		
		
		
PRIJS:
		

SK21: 04/07 - 08/07/22: OMNISPORTKAMP 1
SK35: 11/07 - 15/07/22: OMNISPORTKAMP 2
SK47: 18/07 - 20/07/22: OMNISPORTKAMP 3
SK53: 25/07 - 29/07/22: OMNISPORTKAMP 4
SK58: 01/08 - 05/08/22: OMNISPORTKAMP 5
SK64: 08/08 - 12/08/22: OMNISPORTKAMP 6
SK70: 16/08 - 19/08/22: OMNISPORTKAMP 7
SK86: 22/08 - 26/08/22: OMNISPORTKAMP 8
€ 70 (SK47: € 42 / SK70: € 56)		
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3

(niet op 21 & 22/07)

4

(niet op 15/08)

DAGEN

DAGEN

BIB- & OMNISPORTKAMP
Wie:
1° leerjaar tot 10-jarigen
Programma: De bib saai? Dan ben je zéker nog niet op bibkamp geweest. Laat je
fantasie de vrije loop en verzin de gekste verhalen. Zet je schrap en rij
je snelste tijd op ons go-cartparcours. Veel speur- en spelplezier op
ongekende plaatsen in de bib gecombineerd met een halve dag sport.
Let wel:
Maximum 30 deelnemers.
PERIODE:
PRIJS:

SK37: 11/07 - 15/07/22: BIB- & OMNISPORTKAMP
€ 85

BLOKJES- & OMNISPORTKAMP
Wie:
vanaf 1° leerjaar tot 10-jarigen
Programma: Ben je gek van LEGO-blokjes maar hou je ook van een flinke portie
sport… Dan is dit kamp echt iets voor jou. We bouwen een halve dag
allerlei constructies en het 2de deel van de dag gaan we lekker veel
sporten.
Let wel:
Maximum 24 deelnemers per kamp.
PERIODE: SK38: 11/07 - 15/07/22: BLOKJES- & OMNISPORTKAMP 1
		
SK49: 18/07 - 20/07/22: BLOKJES- & OMNISPORTKAMP 2
3
					
(niet op 21 & 22/07)
PRIJS:
SK38: € 75 / SK49: € 45
DAGEN

KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP
Wie:
Vanaf 1° leerjaar tot 10-jarigen
Programma: Een ‘Picasso’ ben je waarschijnlijk (nog) niet! Toch kan ook jij tijdens
dit knutselkamp jouw talenten uitleven met verf, penseel, boetseerklei
en nog zoveel meer ... dit alles afgewisseld met een flinke portie
omnisport.
Let wel:
Maximum 30 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK22: 04/07 - 08/07/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 1
		
SK36: 11/07 - 15/07/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 2
		
SK48: 18/07 - 20/07/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 3
3
					
(niet op 21 & 22/07)
		
SK54: 25/07 - 29/07/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 4
		
SK59: 01/08 - 05/08/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 5
		
SK65: 08/08 - 12/08/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 6
		
SK71: 16/08 - 19/08/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 7
4
					
(niet op 15/08)
		
SK87: 22/08 - 26/08/22: KNUTSEL- & OMNISPORTKAMP 8
PRIJS:
€ 75 (SK48: € 45 / SK71: € 60)		
DAGEN

DAGEN
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BALSPORTENKAMP
Wie:
8- tot 14-jarigen
Programma: Basketbal, handbal, netbal, voetbal en beach/volleybal komen
afwisselend aan bod in combinatie met omnisport.
PERIODE:
		
		
		
PRIJS:

SK23: 04/07 - 08/07/22: BALSPORTENKAMP 1
SK39: 11/07 - 15/07/22: BALSPORTENKAMP 2
SK50: 18/07 - 20/07/22: BALSPORTENKAMP 3
SK66: 08/08 - 12/08/22: BALSPORTENKAMP 4
€ 70 (SK50: € 42)

3

DAGEN

(niet op 21 & 22/07)

OLYMPISCHE SPORTWEEK
Wie:
8- tot 14-jarigen
Programma: Op naar Parijs 2024… Beleef jouw olympische sportweek met o.a.
atletiek, balsporten en turnen. Maak ook kennis met karate dit alles in
combinatie met omnisport. Win jij een gouden medaille???
PERIODE:
		
PRIJS:

SK55: 25/07 - 29/07/22: OLYMPISCHE SPORTWEEK 1
SK60: 01/08 - 05/08/22: OLYMPISCHE SPORTWEEK 2
€ 70

CIRCUS- & OMNISPORTKAMP
Wie:
8- tot 14-jarigen
Programma: Iedereen hangt wel eens graag de clown uit. Maar hoe al die
circuskunstjes in elkaar steken, da’s een ander paar mouwen! Eén week
lang kan je leren slalommen op een éénwieler, jongleren, borden op
een fijn stokje laten draaien... dit alles afgewisseld met een flinke portie
omnisport.
Let wel:
Maximum 30 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK72: 16/08 - 19/08/22: CIRCUS- & OMNISPORTKAMP 1
4
					
(niet op 15/08)
		
SK88: 22/08 - 26/08/22: CIRCUS- & OMNISPORTKAMP 2
PRIJS:
SK72: € 60 / SK88: € 75
DAGEN
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TECHNIEK- & OMNISPORTKAMP
Wie:
8- tot 12-jarigen
Programma: Ben je een handige Harry of Harriëte? Ben je dus graag praktisch bezig?
Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Ontwerpen, organiseren en creatief
problemen oplossen om uiteindelijk een mooi werkstukje te realiseren.
De boeiende wereld van techniek gaat voor jou open… Het tweede deel
van de dag maak je kennis met allerlei leuke sporten.
Let wel:
Maximum 24 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK24: 04/07 - 08/07/22: TECHNIEK- & OMNISPORTKAMP 1
		
SK73: 16/08 - 19/08/22: TECHNIEK- & OMNISPORTKAMP 2
4
					
(niet op 15/08)
		
SK89: 22/08 - 26/08/22: TECHNIEK- & OMNISPORTKAMP 3
PRIJS:
€ 95 (SK73: € 76)
DAGEN

GRIME- & OMNISPORTKAMP
Wie:
9- tot 14-jarigen
Programma: Een snoezig poezensnoetje, een grappig clowngelaat, een akelig
monstergezicht... en nog zoveel meer. Dit alles leer je met penseel en
schmink op elkaars gezicht grimeren. Een flinke portie omnisport zorgt
voor de sportieve afwisseling. Een kamp waar je elke dag met een
ander gezicht naar huis gaat!
Let wel:
Mee te brengen: handdoekje + washandje.
PERIODE: SK74: 16/08 - 19/08/22: GRIME- & OMNISPORTKAMP 1
4
					
(niet op 15/08)
		
SK90: 22/08 - 26/08/22: GRIME- & OMNISPORTKAMP 2
PRIJS:
SK74: € 60 / SK90: € 75
DAGEN
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OMNISPORTKAMP JUNIOR

NIEUW
PADEL

Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Een halve dag omnisport met een aanbod van verschillende keitoffe
sporten. Voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen:
		
Opgelet!!! Keuze maken bij gekozen SK-nummer.
			
SK78: 1. boogschieten 2. dance 3. flesduiken/omnisport 4. padel
			
SK95: 1. boogschieten 2. dance 3. flesduiken/omnisport 4. hockey
			
5. padel
		
Bij dance maak je kennis met moderne dansstijlen die je ongetwijfeld
kent van vele videoclips op tv. Je leert er dansjes aan op jouw bekende
hits. Op de nieuwe terreinen maak je kennis met de sporthype Padel.
Let wel:
Bij keuze flesduiken is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
PERIODE: SK78: 16/08 - 19/08/22: OMNISPORTKAMP JUNIOR ONE
4
					
(niet op 15/08)
		
SK95: 22/08 - 26/08/22: OMNISPORTKAMP JUNIOR TWO
PRIJS:
SK78: € 60 / SK95: € 75
DAGEN

KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP
Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Met koksmuts en pollepel in de hand leer je spelenderwijs heerlijke
gerechtjes klaarmaken. Dat je als keukenpiet ook nog zelf alles op eet,
hoef je niemand te vertellen... Het kokkerellen in de perfect uitgeruste
kookstudio ‘Revelatio’ wordt afgewisseld met een flinke portie
omnisport.
Let wel:
Maximum 24 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK28: 04/07 - 08/07/22: KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP 1
		
SK41: 11/07 - 15/07/22: KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP 2
		
SK79: 16/08 - 19/08/22: KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP 3
4
					
(niet op 15/08)
		
SK96: 22/08 - 26/08/22: KOKKERELLEN- & OMNISPORTKAMP 4
PRIJS:
€ 95 (SK79: € 76)
DAGEN
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RACKETSPORTKAMP

NIEUW
PADEL

Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Een unieke kans om tijdens dit kamp jouw slag te slaan! Volgende
sporttakken komen afwisselend aan bod: badminton, squash,
		
tafeltennis, tennis in combinatie met een flinke portie omnisport.
		
Op de nieuwe terreinen maak je kennis met de sporthype Padel.
PERIODE:
		
		
PRIJS:

SK40: 11/07 - 15/07/22: RACKETSPORTKAMP 1
SK51: 18/07 - 20/07/22: RACKETSPORTKAMP 2
SK56: 25/07 - 29/07/22: RACKETSPORTKAMP 3
€ 70 (SK51: € 42)

3

DAGEN

(niet op 21 & 22/07)

AMERICAN GAMES
Wie:
8- tot 14-jarigen
Programma: Je wordt één week lang ondergedompeld in een Amerikaanse sfeer.
American football, base ball, beachvolley, new games, polo-ball,
spikeball, streetbasket… zijn maar een greep uit het ruime aanbod
Amerikaanse sporten.
Let wel:
Maximum 30 deelnemers per kamp!
PERIODE:
		
PRIJS:

SK67: 08/08 - 12/08/22: AMERICAN GAMES ONE
SK94: 22/08 - 26/08/22: AMERICAN GAMES TWO
€ 75
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SPORT- & COMPUTERKAMP 1

STE

& 2DE LEERJAAR

Wie:
1° en 2° leerjaar
Programma: COMPUTERINITIATIE:
		
Je krijgt een halve dag computerles in de voor- of namiddag. Er is geen
voorkennis van computer nodig! De volgende thema’s komen aan bod:
• Educatieve spelletjes: allerlei programma’s waarbij de kinderen
via spelletjes spelenderwijs leren werken met een computer: kliken sleeptechnieken met de muis, klaviervaardigheden, logisch
denken, kleur- en vormherkenning. Het zijn spelletjes op maat van
jonge kinderen, zijn niet gewelddadig of competitief, we voorzien
verschillende moeilijkheidsniveaus overeenkomstig de leeftijd en
ontwikkeling.
• PuttPutt redt de zoo: Bevrijd de dieren in de dierentuin uit hun
benarde positie.
• Freddi Fish en het verhaal van de verdwenen zeewierzaadjes:
Opvoedende interactieve software: de zeewierzaadjes van Oma
Octavia zijn gestolen! Dit zeewier is het voedsel voor alle visjes in
de zee. Twee onbetrouwbare haaien zitten Freddi en zijn vriendje
Loebas voortdurend op de hielen. Help jij Freddi Fish en Loebas
vooraleer alle visjes in de zee omkomen van de honger?
• Andere beschikbare educatieve software: Putt Putt en Freddi Fish,
vervolg.
		
		
		
		
		
Let wel:

SPORTINITIATIE:
Voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen:
1. balspelen/turnen/omnisport
2. atletiek/omnisport
3. zwemmen/omnisport
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
Maximum 24 deelnemers per kamp.

PERIODE: SK25: 04/07 - 08/07/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 1
		
SK75: 16/08 - 19/08/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 4
4
					
(niet op 15/08)
		
SK91: 22/08 - 26/08/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 7
PRIJS:
€ 95 (SK75: € 76)
DAGEN
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SPORT- & COMPUTERKAMP 8 - 10 JAAR
Wie:
8 tot 10-jarigen
Programma: COMPUTERINITIATIE:
		
Je krijgt een halve dag computerles in de voor- of namiddag. Er is geen
voorkennis van computer nodig! We bieden 5 thema's aan, telkens 1
per halve dag.
• Presentatietechnieken met powerpoint. We maken creatieve digitale
presentaties.
• Inkscape: we leren de basistechnieken van dit tekenpakket: gebruik
van tekengereedschap, vormwerktuigen (cirkels, vierkant, ster, …),
bewerken van tekst, gebruik van kleuren, …
• Adobe Spark Post is gericht op het maken van graphics, of
simpel gezegd: plaatjes voor op het web en sociale media. Er
zijn diverse kleurschema’s. Graphics kunnen bestaan uit je eigen
foto’s aangevuld met symbolen en tekst. We ontwerpen een logo,
uitnodiging voor een feestje…
• Programmeren: spelenderwijs maken we kennis met de
programmeertechnieken via het “Hour of code”-programma met
scratch.
• Race game: Racespel Trackmania Nations Forever.
		
We werken zowel op PC als op iPad.
		
Op het einde van de week krijgen de deelnemers een handleiding mee.
		
SPORTINITIATIE:
		
Voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen:
			
1. balspelen/turnen/omnisport
			
2. atletiek/omnisport
			
3. zwemmen/omnisport
Let wel:
Bij keuze zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
Maximum 24 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK26: 04/07 - 08/07/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 2
		
SK76: 16/08 - 19/08/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 5
4
					
(niet op 15/08)
		
SK92: 22/08 - 26/08/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 8
PRIJS:
€ 95 (SK76: € 76)
DAGEN
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SPORT- & COMPUTERKAMP 10 - 14 JAAR
Wie:
Programma:
		
		
		

NIEUW
PADEL

10- tot 14-jarigen
COMPUTERINITIATIE:
Lan-Party voor de gamer.
Je speelt computerspelletjes in groepsverband een halve dag in de
voor- of namiddag. Er is geen voorkennis van de games nodig.
De aangeboden games zijn kindvriendelijke spelletjes. In een Lanparty spelen we games in netwerk tegen elkaar. Als beginnende of
gevorderde gamer heb je een ruime keuze uit de volgende blitse
spellen:
• Racespel “Trackmania Nations Forever” (behendigheid): we racen
tegen elkaar op een autocircuit, klavier- en muisvaardigheid komt
aan bod.
• Minecraft (creatief) is een creatief 3D avonturenspel: spelers
bouwen, maken kunstwerken en andere creaties in hun eigen
wereld en gaan dan op ontdekking in die wereld. De spelers kunnen
ook samenwerken om ingewikkelde constructies te bouwen.
• “Call of Duty” (actiespel): we spelen o.a. “capture the flag”
(probeer de vlag van de tegenstander te bemachtigen). Dit spel is
de digitale variant van paintball: 2 teams proberen als groep het spel
te winnen. Strategisch inzicht komt aan bod.
Let wel: breng je eigen koptelefoon mee!

		
		
SPORTINITIATIE
		
voor de andere halve dag moet je één nummer kiezen.
		
Opgelet!!! Keuze maken bij gekozen SK-nummer.
		
SK27: 1. atletiek 2. balsporten/turnen 3. zwemmen/omnisport
		
SK77: 1. boogschieten 2. dance 3. flesduiken/omnisport 4. padel
		
SK93: 1. boogschieten 2. dance 3. flesduiken/omnisport 4. hockey
			
5. padel
		
Bij dance maak je kennis met moderne dansstijlen die je ongetwijfeld
kent van vele videoclips op tv. Je leert er dansjes aan op jouw bekende
hits. Op de nieuwe terreinen maak je kennis met de sporthype Padel.
Let wel:
Bij keuze flesduiken en zwemmen is het 25m-brevet verplicht en moet
je vlot 50m zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
		
Maximum 24 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK27: 04/07 - 08/07/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 3
		
SK77: 16/08 - 19/08/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 6
4
					
(niet op 15/08)
		
SK93: 22/08 - 26/08/22: SPORT- & COMPUTERKAMP 9
PRIJS:
€ 95 (SK77: € 76)
DAGEN
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ENGELS- & OMNISPORTKAMP

NIEUW
PADEL

Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: TAALINITIATIE:
		
In de voormiddag wordt op een speelse en aangepaste manier kennis
van de Engelse taal ingeoefend. Spreken is hierbij het hoofddoel. Geen
basiskennis nodig.		
		
SPORTINITIATIE:
		
Voor de namiddag moet je één sporttak kiezen uit volgend aanbod:
		
1. boogschieten 2. dance 3. flesduiken/omnisport 4. padel
Bij dance maak je kennis met moderne dansstijlen die je ongetwijfeld
kent van vele videoclips op tv. Je leert er dansjes aan op jouw bekende
hits. Op de nieuwe terreinen maak je kennis met de sporthype Padel.
Let wel:
Bij keuze flesduiken is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
Maximum 12 deelnemers!
PERIODE: SK83: 16/08 - 19/08/22: ENGELS- & OMNISPORTKAMP
4
					
(niet op 15/08)
PRIJS:
€ 68
DAGEN

FRANS- & OMNISPORTKAMP

NIEUW
PADEL

Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: TAALINITIATIE:
		
In de voormiddag wordt op een speelse en aangepaste manier kennis
van de Franse taal ingeoefend. Spreken is hierbij het hoofddoel. Een
basiskennis is vereist (= 1 jaar).
		
SPORTINITIATIE:
		
Voor de namiddag moet je één sporttak kiezen uit volgend aanbod:
		
1. boogschieten 2. dance 3. flesduiken/omnisport 4. padel
Bij dance maak je kennis met moderne dansstijlen die je ongetwijfeld
kent van vele videoclips op tv. Je leert er dansjes aan op jouw bekende
hits. Op de nieuwe terreinen maak je kennis met de sporthype Padel.
LET WEL ! Bij keuze flesduiken is het 25m-brevet verplicht en moet je vlot 50m
zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
		
Maximum 12 deelnemers.
PERIODE: SK84: 16/08 - 19/08/22: FRANS- & OMNISPORTKAMP
4
					
(niet op 15/08)
PRIJS:
€ 68
DAGEN
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AVONTURENSPORTKAMP
Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Per dag beoefen je meer dan 5 uren avontuurlijke keitoffe
activiteiten met o.a.: kajak, klimmen, kompaslopen, freestyle-fietsen,
mountainbiken, survivaltechnieken, vlottenbouwen... en nog zoveel
meer! Een doener voor wie van afwisseling, uitdaging en actie houdt!
Let wel:
Maximum 20 deelnemers per kamp!
PERIODE:
		
		
PRIJS:

SK42: 11/07 - 15/07/22: AVONTURENSPORTKAMP 1
SK68: 08/08 - 12/08/22: AVONTURENSPORTKAMP 2
SK97: 22/08 - 26/08/22: AVONTURENSPORTKAMP 3
€ 130

AVONTURENSPORTKAMP 'X-TREME'
Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Voor wie net iets meer durft dan de durvertjes.Naast het aanbod van de
‘gewone’ avonturensportkampen wordt het extra kicken bij de dropping,
paintball, het schuttersparkoers en de survival. Een must voor ruige
rakkers!
Let wel:
Maximum 20 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK29: 04/07 - 08/07/22: AVONTURENSPORTKAMP ‘X-TREME’ 1
		
SK80: 16/08 - 19/08/22: AVONTURENSPORTKAMP ‘X-TREME’ 2
4
					
(niet op 15/08)
PRIJS:
SK29: € 135 / SK80: € 108
DAGEN
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SKI- & OMNISPORTKAMP
Wie:
8- tot 15-jarigen
Programma: Onder de naam 'omnisport' krijg je gedurende een halve dag een
aanbod van verschillende keitoffe sporttakken. Voor de 2de halve dag
trekken we naar 'Ice Mountain’ in Komen waar we op echte sneeuw
leren skiën.
		
Er is keuze uit 2 verschillende niveaus:
			
1. nooit geskied 2. beginnelingen (= min. al 1 week geskied)
Let wel:
Vrij skiën is niet mogelijk, les volgen is verplicht!
		
Maximum 20 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK61: 01/08 - 05/08/22: SKI- & OMNISPORTKAMP 1
		
SK81: 16/08 - 19/08/22: SKI- & OMNISPORTKAMP 2
4
					
(niet op 15/08)
		
SK98: 22/08 - 26/08/22: SKI- & OMNISPORTKAMP 3
PRIJS:
€ 145 (SK81: € 116)
DAGEN

SNOWBOARD- & OMNISPORTKAMP
Wie:
10- tot 15-jarigen
Programma: Onder de naam 'omnisport' krijg je gedurende een halve dag een
aanbod van verschillende keitoffe sporttakken. Voor de 2de halve dag
trekken we naar ‘Ice Mountain’ in Komen waar we op echte sneeuw de
eerste kicks op de snowboard ervaren.
Er is keuze uit 2 verschillende niveaus:
			
1. nooit gesnowboard
			
2. beginnelingen (= minstens al 1 week gesnowboard)
Let wel:
Vrij snowboarden is niet mogelijk, les volgen is verplicht!
		
Maximum 20 deelnemers per kamp!
PERIODE: SK62: 01/08 - 05/08/22: SNOWBOARD- & OMNISPORTKAMP 1
		
SK82: 16/08 - 19/08/22: SNOWBOARD- & OMNISPORTKAMP 2
4
					
(niet op 15/08)
		
SK99: 22/08 - 26/08/22: SNOWBOARD- & OMNISPORTKAMP 3
PRIJS:
€ 145 (SK82: € 116)
DAGEN
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WATERSPORTKAMP
Wie:
10- tot 14-jarigen
Programma: Een ideale combinatie voor echte watersportfreaks. Tijdens dit
sportkamp maak je op een speelse manier kennis met allerhande leuke
spetterende watersporten op Dikkebusvijver: kajak, kajakpolo, SUP
(StandUpPaddling), kanovaren en raft.
Let wel:
100m-zwembrevet verplicht!
		
Maximum 20 deelnemers per kamp!
PERIODE:
		
PRIJS:

SK30: 04/07 - 08/07/22: WATERSPORTKAMP 1
SK100: 22/08 - 26/08/22: WATERSPORTKAMP 2
€ 130

WINDSURFKAMP
Wie:
10- tot 17-jarigen
Programma: Windsurfen is genieten van wind en water op Dikkebusvijver. Met het
speciale lichte windsurfmateriaal en een eenvoudige lesmethode leer
je snel windsurfen. Ben je groot of klein, wij hebben steeds een gepast
zeil voor jou. Samen met leeftijdsgenoten kan je je volop uitleven op het
water. Wie de eerste knepen van het windsurfen al onder die knie heeft
kan terecht bij de gevorderde surfers.
Let wel:
Maximum 16 deelnemers per kamp!
PERIODE:
		
		
PRIJS:

SK31: 04/07 - 08/07/22: WINDSURFKAMP 1
SK43: 11/07 - 15/07/22: WINDSURFKAMP 2
SK101: 22/08 - 26/08/22: WINDSURFKAMP 3
€ 160
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ZEILKAMP - OPTIMIST ZEILEN
Wie:
10- tot 17-jarigen
Programma: De optimist is het sympathieke zeilbootje waar elke kampioen ooit in is
begonnen. In deze boot ben jij klaar voor een coole week watersport.
Opkruisen, overstag gaan, gijpen… je leert het allemaal die week op
het water van Dikkebusvijver. Gevorderden kunnen hun niveau verder
opkrikken en een echte topzeiler worden.
Let wel:
Maximum 10 deelnemers per kamp!
		
Lichaamslengte maximum 1,65m.
PERIODE:
		
		
PRIJS:

SK32: 04/07 - 08/07/22: ZEILKAMP 1
SK44: 11/07 - 15/07/22: ZEILKAMP 3
SK102: 22/08 - 26/08/22: ZEILKAMP 5
€ 160

ZEILKAMP - CARAVELLE ZEILEN
Wie:
12- tot 17-jarigen
Programma: Ben je op zoek naar een toffe week om samen met 5 leeftijdsgenoten te
leren zeilen? Dan ben je welkom aan boord van onze caravelle. Je leert
er alles om de boot vaarklaar te maken en hem optimaal te besturen.
Natuurlijk komt er veel teamwork bij kijken om het maximum uit de
boot te halen. Ben je liever fokkemaatje of stuurman... je ontdekt het
allemaal op het water van Dikkebusvijver!
Let wel:
Maximum 5 deelnemers per kamp!
PERIODE:
		
		
PRIJS:

SK33: 04/07 - 08/07/22: ZEILKAMP 2
SK45: 11/07 - 15/07/22: ZEILKAMP 4
SK103: 22/08 - 26/08/22: ZEILKAMP 6
€ 200
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ALGEMENE INFORMATIE
→ SPORTCENTRUM IEPER
De sportkampen vinden plaats in het Stedelijk Sportcentrum te Ieper. Deze
prachtige sportaccommodatie bestaat uit 2 sporthallen met in totaal 6 afzonderlijke
zaaldelen + een bokszaal, polyvalentezaal, squashzaal, 2 gevechtssportzalen (o.a.
voor judo & karate) + een nieuwe turnhal met o.a. een compleet uitgeruste turnzaal,
kleuterturnzaal en een grote polyvalentezaal, een overdekt zwembad, 3 gras en 2
kunstgras voetbalterreinen, een atletiekpiste en een beachvolleybalterrein. Vanaf de
zomer komen daar nog 4 nieuwe padelterreinen bij.

→ MEE TE BRENGEN
- 1 paar propere sportschoenen voor in de sporthal. Deze schoenen mogen geen
zwarte strepen veroorzaken op de sportvloeren.
- 1 paar sportschoenen voor buitenactiviteiten
- Gewone sportkledij (trui, broek, training...) + regenkledij
- Handdoek + zwempak (voor alle kampen)
- Drinkflesje met water
- Grime- & Omnisportkamp: washandje + handdoekje
- Computer-, Engels-, Frans: papier en schrijfgerief
- Avonturensportkampen, Watersportkampen, Windsurf- & Zeilkampen:
			 - een paar oude sportschoenen,
			 - klein rugzakje,
			 - 100m-zwembrevet kunnen voorleggen bij:
			 SK8-29-30-31-32-33-42-43-44-45-68-80-97-100-101-102-103
- Ski/Snowboard: warme kledij (broek + vest) + handschoenen (= verplicht)
- Voor de Avonturensportkampen, Watersportkampen, Ski/Snowboardkampen,
Windsurf- en Zeilkampen ontvangen alle deelnemers nog een extra infobrief.
- Een flink pak lach- en andere spieren!
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→ PROGRAMMA VOOR ALLE SPORTKAMPEN
Alle sportkampen zijn externaatkampen en vinden plaats in het Stedelijk Sportcentrum,
Leopold III-laan 18 te Ieper.
Omwille van de kampsfeer, praktische- en veiligheidsredenen moeten alle deelnemers
over de middag in het Sportcentrum of kampplaats blijven (keuze eigen lunchpakket
of warm middagmaal). Per dag wordt er ± 5 uren les gegeven door ervaren lesgevers
(bachelors + masters L.O., -informatica, -talen... ; studenten L.O., gediplomeerde
clubtrainers).
DAGINDELING: Afhankelijk van het gekozen sportkamp zijn wijzigingen mogelijk bv.
bij kleuter- en avonturensportkampen.
			
			
			
			
			

- 9.00 uur: 1ste lesuur
- 10.15 uur: pauze met versnapering
- 10.45 uur: 2de lesuur
- 12.00 uur: warm middagmaal of eigen lunchpakket + ontspanning
- 13.30 uur: 3de lesuur

			 - 14.45 uur: pauze met versnapering
			 - 15.15 uur: 4de lesuur
		 - 16.30 uur: einde

Let wel:
		
		
		

Er is gratis opvang ’s morgens vanaf 7.45 uur en ’s avonds tot
17.30 uur. De kleuters worden afzonderlijk opgevangen in de cafetaria
van sporthal 2. Tijdens de zomervakantie vindt de opvang vanaf het
1ste leerjaar zoveel mogelijk buiten op het kunstgrasveld plaats.

→ PRIJS SPORTKAMPEN
- BASISPRIJS: Zie gekozen sportkamp.
In deze prijs is begrepen:
		
- het gebruik van het nodige sportmateriaal + infrastructuur
		
- lesgevers, 5 uren les per dag
		
- opvang ‘s morgens vanaf 7.45 uur en ‘s avonds tot 17.30 uur.
		
- versnaperingen tijdens de pauzes
		
- sportverzekering tegen lichamelijke ongevallen
- WARM MIDDAGMAAL:
+ € 20 (bij 3-dagenkampen: + € 12)
Opgelet!
		
		
		
		

Tijdens de paasvakantie, de eerste 2 weken van juli en de laatste 2
weken van augustus is er geen keuze met warm middagmaal mogelijk.
Alle kinderen moeten tijdens die weken hun lunchpakket meebrengen.
Bij alle Avonturensportkampen is er ook geen warm middagmaal
mogelijk. Alle deelnemers moeten een eigen lunchpakket meebrengen.
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→ KORTINGEN VOOR ALLE SPORTKAMPEN:
€ 5 per kind voor gezinnen vanaf 2 inschrijvingen per vakantie.
Deze korting geldt niet met het UiTPAS-tarief.

→ UITPAS
Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming
via de UiTPAS. Dan krijg je korting op de
deelnameprijs van alle sportkampen.
Bij het online inschrijven moet je het nummer van
de UiTPAS van de deelnemer ingeven.
Voor info i.v.m. de UiTPAS kan je terecht in het
Stedelijk Sportcentrum.

→ ATTESTEN ZIEKENFONDS
De meeste mutualiteiten bieden een (gedeeltelijke) terugbetaling aan van het
inschrijvingsgeld bij deelname aan sportkampen. Voor info en voorwaarden kan je
terecht bij jouw ziekenfonds. De attesten voor het ziekenfonds worden door ons niet
meer ingevuld. Deze attesten kunnen online opgevraagd worden.
> Ga naar www.ieper.be/sportanimatie
> Klikken eender waar op inschrijven
> Aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord
> Ga naar mijn profiel
> Kies voor historiek en overzichten
> Selecteer het overzicht: Mijn activiteiten.
> Geef onderaan bij ziekenfondsattesten de gewenste periode in en klik op zoeken
> Vink het juiste kamp aan
> Klik op genereren
> Klik op downloaden
> Het document kan nu afgedrukt worden.
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HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan vanaf 20/01/2022 om 18 uur enkel online via

www.ieper.be/sportanimatie

Opgelet: online kan je enkel eigen kinderen inschrijven!!!
Vooraf inschrijven verplicht! De dag zelf kan er niet meer ingeschreven worden.
Eén week voor de start van het sportkamp ontvang je via mail nog de nodige
informatie.

→ BETALINGEN:
Bij het online inschrijven krijg je de keuze ofwel onmiddellijk “Online betalen” ofwel
“Betaal later”. Indien je kiest voor “Betaal later” dan ontvang je via mail een factuur.
Deze factuur betaal je via overschrijving op IBAN: BE68 0910 2142 7834
(BIC: GKCCBEBB) van Ieperse Sportanimatie, Leopold III-laan 18 - Ieper. De rekening
moet binnen de 3-weken betaald worden en zeker vóór de start van het sportkamp.
Een betaling zonder inschrijving is niet geldig.

→ LET WEL!
- Leeftijdscategorie: de vermelde minimumleeftijd moet bereikt worden in
2022. Kindjes die in september naar het 1ste leerjaar gaan, kunnen tijdens de
zomervakantie niet meer deelnemen aan de kleutersportkampen maar wel aan de
kampen voor 1ste leerjaar-10 jaar.
-		Bij keuzesport flesduiken en zwemmen is het 25m-zwembrevet verplicht en moet
de deelnemer vlot 50m zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen.
- Bij annuleringen minder dan 3 weken voor de start van het sportkamp worden
€ 10 administratiekosten per inschrijving aangerekend. Voor annuleringen na de
startdatum van een sportkamp worden er € 10,00 kosten aangerekend plus de
reeds voorbije dagen. Gelieve ook steeds via e-mail te verwittigen indien jouw
inschrijving moet geannuleerd worden.
- Indien een deelnemer tijdens het sportkamp zelf omwille van ziekte of kwetsuur
afwezig is, wordt er enkel 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. Eén of meerdere gemiste dagen kunnen niet
tijdens een andere week ingehaald worden.
- Inschrijven voor een sportkamp betekent dat de deelnemer van ’s morgens 9.00
tot ’s avonds 16.30 uur aanwezig is. Er wordt niet toegelaten dat kinderen omwille
van o.a. deelname aan clubtrainingen, zwemlessen… later aankomen op het
sportkamp of het sportkamp vroeger verlaten. Enkel voor medische afspraken (bv.
tandarts…) mag de deelnemer het sportkamp verlaten. De kampverantwoordelijke
moet hiervan de dag voordien op de hoogte gebracht worden.
- Als de deelnemer om één of andere reden extra aandacht vraagt, gelieve dit bij
inschrijving te melden bv. innemen van medicijnen…
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- Deelnemers die samen in dezelfde groep wensen te zitten, moeten dit ook bij
inschrijving melden. Dit kan bij het online inschrijven bij “opmerkingen” vermeld
worden. Indien het leeftijdsverschil niet te groot is, wordt hiermee rekening
gehouden.
- Deelnemers die zich tijdens een sportkamp onbehoorlijk gedragen, kunnen door
de organisatie onmiddellijk uitgesloten worden voor verdere deelname aan het
betreffende kamp. Het inschrijvingsgeld wordt hierbij niet terugbetaald.
- Indien een sportkamp na de start van het kamp omwille van overmacht niet meer
kan doorgaan, wordt er een vervangprogramma voorzien. Er is geen terugbetaling
mogelijk.
- Fiscaal voordeel: Deelnemers onder de 14 jaar ontvangen in februari 2023 een
erkend fiscaal attest.
- Er worden door ons af en toe foto’s genomen van de deelnemers tijdens de
sportkampen. Deze kunnen gebruikt worden voor de brochure/folder/website en
publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw kind hiervoor
gebruikt wordt, moet je dit bij inschrijving melden.
-		Voor de 20 meest gestelde vragen kan je terecht op www.ieper.be/sportanimatie.
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Leopold III-Laan 18 | 8900 Ieper | tel. 057 239 400 | sportanimatie@ieper.be
www.ieper.be/sportanimatie
IBAN: BE68 0910 2142 7834 (BIC: GKCCBEBB)

