Nieuwsbrief februari 2021

Beste turnkringvrienden,
Hierbij meer informatie betreffende de zomerkampen.
SPORTKAMP
Wanneer
Voor wie
Prijs
Opvang
Annulatie

2 – 6 augustus
4- 12 jaar
€ 100 voor leden, €120 voor niet-leden
mogelijkheid om per dag in te schrijven (€20 per dag voor leden, €25 voor niet-leden)
Vanaf 8u00 tot 18u00
na definitieve inschrijving: enkel mogelijk met medisch attest, mits aftrek van €15
administratiekosten
TURNKAMP

Wanneer
Voor wie
Prijs
Opvang
Annulatie

16 – 20 augustus
4- 12 jaar
€ 100 voor leden, €120 voor niet-leden
inschrijven enkel mogelijk per week
Vanaf 8u00 tot 18u00
na definitieve inschrijving: enkel mogelijk met medisch attest, mits aftrek van €15
administratiekosten

Inschrijven?
ü Kom niet langs in de sporthal, lees onze info op facebook, brief en site.
ü Stel je vragen per mail recrea@turnkringtengaerde.be
ü Meld je aan via recrea@turnkringtengaerde.be !!!! via facebook kan u NIET inschrijven
Vermeld: NAAM, VOORNAAM, GEBOORTEDATUM, SPORTKAMP2021 OF TURNKAMP2021
Niet-leden vermelden ook: ADRES, TELEFOONNUMMER
ü De competitieleden vermelden hun groep voor turnkamp.
ü Als de aanmelding in orde is, krijgt u via mail van onze boekhouding een bevestiging en een
uitnodiging tot betaling. Respecteer de datum van betaling. Als u niet reageert, is de inschrijving
ongeldig.
ü 10 dagen voor het kamp contacteren we jullie met een mail ivm de praktische afspraken.

Wat breng je mee + afspraken
Wat breng je mee?
ü Aangepaste sportieve kledij: sportkamp: short en t-shirt, sportschoenen, turnkamp: turnpak of tshirt en short, blote voeten
ü Gelieve nuttige telefoonnummers mee te brengen waarop ouders of andere familieleden overdag
te bereiken zijn (graag ook de namen er bij)
ü Boterhammen voor ’s middags, fruit of koek voor 10- en 3- uurtje, kinderen krijgen water overdag.
’s Middags krijgen de kinderen frisdrank in de cafetaria. Breng daarom een beker mee. Geen snoep!
ü Geld meegeven is overbodig, ook GSM‘s, juwelen en andere waardevolle voorwerpen blijven thuis.
ü Als we activiteiten organiseren buiten de sporthal, wordt dit altijd per brief meegedeeld.
ü Attesten voor werk of mutualiteit zelf afprinten en maandag afgeven, vrijdag terugvragen, dank u
ü De fiscale attesten worden na 15 oktober per mail verzonden.
Volgende punten vinden wij belangrijk:
ü Elke ochtend is aanmelden verplicht, ook ‘s avonds afmelden gebeurt bij de verantwoordelijke.
ü We respecteren altijd de maatregelen ivm Corona, zowel kinderen, personeel en ouders.
ü Niemand mag de sporthal verlaten zonder toelating van de verantwoordelijke, ook niet op de
parking. Kinderen die na 16 uur op hun ouders wachten, doen dat altijd binnen.
ü De hele week is kauwgom verboden en losse haren moeten gebonden zijn.
ü Indien de kinderen door iemand anders dan de ouders worden opgehaald, gelieve dit te melden.

Hopelijk tot dan!
Het bestuur

