Voor meisjes
& jongens, lid of
geen lid van een
voetbalclub!

deelnameprijs:

€ 50,00

VOETBALSPORTKAMP
2 t.e.m. 4 november 2022
HERFSTVAKANTIE
INFO & INSCHRIJVINGEN:
Ieperse Sportanimatie, Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18 - 8900 Ieper.
tel. 057 239 400 - sportanimatie@ieper.be

in samenwerking met

DATA:

Van woensdag 2 t.e.m. vrijdag 4 november 2022 (3 dagen - herfstvakantie)

UUR:
		

Telkens van 9 tot 16.30 uur. Er is gratis opvang ’s morgens vanaf 7.45 uur
en ’s avonds tot 17.30 uur.

WIE:
		

Voor meisjes en jongens zowel aangesloten als niet-aangesloten bij een voetbalclub 		
geboren in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016.

PLAATS:

Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18 te Ieper

PROGRAMMA:		- groepsindeling op basis van geboortejaar en voetbalvaardigheden
		 - individuele technische opleiding met progressieve moeilijkheidsgraad
		 - 1 gediplomeerde trainer per ± 16 deelnemers.
		 - de trainingen vinden plaats op de kunstgrasvelden. Bij heel slecht weer
			 wordt er binnen getraind in sporthal 2.
DEELNAMEPRIJS: → € 50,00 in deze prijs is begrepen: - gebruik materiaal + infrastructuur
				
- lesgevers (gediplomeerde clubtrainers)
				
- versnaperingen tijdens de pauzes
				
- verzekering tegen lichamelijke ongevallen
		→ Met warm middagmaal: + € 15,00
		
Korting: € 5,00 per kind voor gezinnen vanaf 2 inschrijvingen (niet bij UiTPAS-korting)
				
houder UiTPAS met een beperkt inkomen.
INSCHRIJVINGEN:

Online vanaf 07/10/22 om 18 uur via www.ieper.be/sportanimatie

LET WEL: - inschrijven en betalen vóór 28/10/2022.
		 - bij inschrijving kan er online betaald worden of via overschrijving na het ontvangen
			 van een rekening via mail. Een betaling zonder inschrijving is niet geldig.
		 - over de middag moeten alle kinderen in het Sportcentrum blijven met keuze eigen
			 lunchpakket of warm middagmaal.
		 - bij annulering minder dan 2 weken vóór de start van het kamp worden er € 10,00 		
			 administratiekosten aangerekend. Voor annuleringen na de startdatum, zonder 		
			 medisch getuigschrift, worden er eveneens € 10,00 kosten + de voorbije dagen
			 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 2 dagen, een deel van het inschrijvingsgeld
			 terugbetaald dit na aftrek van € 10,00 kosten
		 - indien uw kind om één of andere reden extra aandacht vraagt, gelieve dit bij
			 inschrijving te melden.
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, Ieper. Bij online inschrijven kan er ook online betaald worden.

Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportanimatie@ieper.be

