Avonturenkampen
MTB-BMX kampen
Paas- en zomervakantie 2020
Sportcentrum Puyenbroeck
1e leerjaar tot 3e middelbaar

Programma
Week
Paasvakantie
Week 1:
6 tem 10 april
Zomervakantie
Week 1:
6 tem 10 juli

Thema

Leeftijd

Prijs

Mini avonturen

1 tot 3 lj
(2011-2013)

€ 105

4e lj tot 3e mb
(2005-2010)

€ 140

NIEUW!
Mega avonturen
Mini avonturen
Maxi avonturen
Mini avonturen

Zomervakantie
Week 2:
13 tem 17 juli

NIEUW!
MTB – BMX
Maxi avonturen

Zomervakantie
Week 3:
3 tem 7 augustus

Zomervakantie
Week 4:
10 tem 14 augustus

Zomervakantie
Week 5:
17 tem 21 augustus

Mini avonturen

e

e

1e tot 3e lj
(2011-2013)
4e lj tot 3e mb
(2005-2010)
1e tot 3e lj
(2011-2013)
3e lj tot 3e mb
(2005-2011)
4e lj tot 3e mb
(2005-2010)
1e tot 3e lj
(2011-2013)

€ 105
€ 125
€ 105
€ 150
€ 125
€ 105

Maxi avonturen

4e lj tot 3e mb
(2005-2010)

€ 125

Mini avonturen

1e tot 3e lj
(2011-2013)

€ 105

Maxi avonturen

4e lj tot 3e mb
(2005-2010)

€ 125

Mini avonturen
NIEUW!
MTB – BMX
Maxi avonturen

Activiteiten gaan door van 10 tot 16u

1e tot 3e lj
(2011-2013)
3e lj tot 3e mb
(2005-2011)
4e lj tot 3e mb
(2005-2010)

€ 105
€ 150
€ 125

Opvang:
Er wordt dagelijks opvang voorzien vanaf 8u en tot 17u30.
Prijs:

Kind afzetten tussen 8u en 9u = 2 euro per keer
Kind ophalen tussen 16u30 en 17u30 = 2 euro per keer

Inschrijven op voorhand voor de voor-of na-opvang is noodzakelijk

Uurregeling op kamp:
Uur
8u tot 9u
9u tot 10u
10u tot 12u 30
12u30 tot 13u30
13u30 tot 16u
16u tot 16u30
16u30 tot 17u30

Activiteit
Opvang ( 2 euro per keer)
Gratis opvang
Eerste activiteit
Lunch
Tweede activiteit
Gratis opvang
Opvang (2 euro per keer)

Mini-avonturen
Paas- en zomervakantie

1e-3e leerjaar

Tijdens dit kamp gaan de kinderen spelenderwijs op ontdekking in de natuur; te voet, met
de bmx en met het treintje door het domein! Ze spelen (bijna) de hele week buiten en worden
gestimuleerd om samen te werken en hun grenzen af te tasten. Klimmen, klauteren, blote
voeten, vuil worden? Het kan en mag allemaal!
Activiteiten*: zoektocht, oriëntatiespelen, (kruis-)boogschieten en blaaspijp, bmx (in de
bossen),

speeltuin,

pleinspelen,

bosspel,

teamopdrachten,

één

tegen

allen,

hindernissenparcours met trampoline.
Geboortejaren: 2011, 2012, 2013
Prijs: 105 euro incl. BTW

Maxi-avonturen
Zomervakantie 4e leerjaar – 3e middelbaar
Op dit kamp tillen we ‘buiten spelen’ naar een hoger niveau en kunnen de kinderen proeven
van verschillende outdoor-sporten. Garantie op adrenaline en het verleggen van hun
grenzen!
Activiteiten*: klimmen, archery tag, mountainbike, hoogtouwenparcours, kajak,
oriëntatieloop-spel, bosspel, sjorren en kampen bouwen, BMX (op de BMX-piste),
teambattle.
Naargelang het aantal inschrijvingen worden leeftijdsgroepen gemaakt.
Geboortejaren: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Prijs: 125 euro incl. BTW

Mega-avonturen
Paasvakantie

4e leerjaar – 3e middelbaar

Op dit kamp tillen we ‘buiten spelen’ naar een hoger niveau en kunnen de kinderen proeven
van verschillende outdoor-sporten. Garantie op adrenaline en het verleggen van hun
grenzen. We doen ook een uitstap naar Nieuwdonk voor éxtra veel avontuur!

Activiteiten*: klimmen, archery tag, mountainbike, hoogtouwenparcours, kajak, bosspel,
sjorren en kampen bouwen, BMX (op de BMX-piste)
+ uitstap naar Nieuwdonk op donderdag met de fiets (uren 9u30-16u30) met
lasershooting, hoogtouwenparcours, moeraspiste en een teambattle ( speleobox,
boogschieten, carbuilding,…)
Naargelang het aantal inschrijvingen worden leeftijdsgroepen gemaakt.

Geboortejaren: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Prijs: 140 euro incl. BTW

Mountainbike & BMX kamp
Zomervakantie 3e leerjaar – 3e middelbaar
Gebeten door de fietsmicrobe? Op dit kamp kan je alles (bij)leren op de mountainbike en
op de BMX! Algemene fietsvaardigheden, specifieke techniek voor mountainbike en BMX en
coole truckjes komen ruimschoots aan bod.
Activiteiten*: een halve dag BMX op de piste en een halve dag op mountainbike tocht in
en rond het domein.

Gebruik van BMX, mountainbike en helm zit inbegrepen in de prijs.
In samenwerking met Top Gear BMX
Naargelang het aantal inschrijvingen worden
niveaugroepen gemaakt.

Geboortejaren: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Prijs: 150 euro incl. BTW

* Kleine wijzigingen in de activiteiten zijn steeds mogelijk.

Inschrijven
Inschrijven

kan

online

via

het

inschrijvingsformulier

op

https://recreactief.be/sportkampen/
Daar kan u doorklikken naar de juiste week en het juiste kamp kiezen.

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag.
Betalingsgegevens:
RecreActief
IBAN: BE25 0689 0563 6382
Vermelding: sportkamp ‘naam’ + ‘week’

de

website:

Praktische info
Locatie:
Alle kampen gaan door in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke
(Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke). De activiteiten vinden plaats op het sportcentrum,
in de bossen, op de Zuidlede en op verschillende andere locaties in het domein. Het onthaal
is steeds aan de ingang van het sportcentrum (ingang zwembad).
Aantal deelnemers en begeleiding:
Elke groep heeft maximaal 20 deelnemers om een optimale begeleiding te kunnen bieden.
De monitoren zijn gediplomeerde sportlesgevers en hebben allen een passie voor
buitensport en avontuur.
Benodigdheden
Kledij:
-

Makkelijke sportieve kledij die vuil mag worden en sportschoenen

-

Goede regenjas op regenachtige dagen, want (bijna) alles gaat buiten door!

-

Indien mogelijk een uurwerk dat tegen een stootje kan

-

Goed rugzakje waar al je spullen inpassen

-

Voor kajak: reservekledij

-

Zonnecrème

-

Zonnebril

-

Petje of hoedje

Waardevolle spullen laat je best thuis. GSM’s en portefeuilles worden ’s morgens
verzameld en aan het einde van de dag weer uitgedeeld.
Eten en drank:
-

eigen lunchpakket voor de picknick

-

voldoende drank voor een hele dag

-

gezonde snacks voor tussendoor

Wij houden van de natuur! Daarom proberen wij ons aan volgende afspraken te houden:
-

Lunch in herbruikbare brooddoos.

-

Snacks zo mogelijk ook in herbruikbare doosjes.

-

Drank in herbruikbare drinkflessen.

-

Tip: minder dan 5 km naar het Provinciaal domein? Kom eens met de fiets!?

-

Tip: geef je bij de inschrijving op voor de carpool! Meer kids samen in één auto is
niet alleen leuker, maar ook beter voor het milieu!

Medische gegevens
Medische gegevens die belangrijk kunnen zijn voor het volgen van een activiteit, deelt u
best de eerste dag mee aan de lesgever en/of vermeldt u bij inschrijving.
Attest deelname mutualiteit
Bij sommige mutualiteiten of werkgevers kan je een financiële tussenkomst krijgen voor
deelname aan een sportkamp.
Fiscaal attest
Je krijgt een belastingvermindering voor de kosten die je maakt voor de opvang van je
kinderen, jonger dan 12 jaar. We versturen automatisch één keer per jaar een fiscaal
attest voor het voorafgaande jaar naar het adres van het kind.

Beleid tegen pesten
Op kamp is sportiviteit en plezier het
allerbelangrijkste. Er is dus geen plaats voor
discriminatie, racisme, pesterijen, uitsluiting,
vandalisme,… We hanteren op kamp dan ook een
gedragscode en de lesgevers krijgen vorming over
verschillende methodes om gepast te reageren op
pestgedrag.

Annuleren
Voor een kamp in de paasvakantie:
Annuleren tem 15 februari 2020: kostenloos
Annuleren tussen 16 februari en 30 maart 2020: helft van het inschrijvingsgeld
zal teruggestort worden.
Annuleren op of na 1 april 2020: geen teruggave van het inschrijvingsgeld.

Voor een kamp in de zomervakantie:
Annuleren tem 30 april 2020: kostenloos
Annuleren tussen 1 mei en 30 juni 2020: helft van het inschrijvingsgeld zal
teruggestort worden.
Annuleren op of na 1 juli 2020: geen teruggave van het inschrijvingsgeld.
Bij ziekte of afwezigheid tijdens het kamp: geen teruggave van het inschrijvingsgeld. (Ook
niet met doktersbriefje.)
Een inschrijving van een kamp kan verzet worden naar een andere week, naargelang de
beschikbaarheid.
Indien het kamp uitzonderlijk niet kan doorgaan, vb. door te weinig inschrijvingen of andere
dwingende omstandigheden, zal het volledige bedrag van de inschrijving terug gestort
worden. U wordt hier minimaal één maand voor de aanvang van het kamp van op de hoogte
gebracht.

Contact
RecreActief
Hanne Soens
Pauwstraat 20
9080 Lochristi
hannesoens@gmail.com
0032 472 31 47 00

