SPORT- EN THEMAKAMPEN VOOR TIENERS

HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2021-2022

JOEPIE, MET-SPORTY-OP-KAMP!
Wie, wat en wanneer?

Tijdens alle schoolvakanties biedt Sporty kampen en themadagen aan voor alle
kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. Onze kampen en themadagen staan voor
aangename en ontspannen weken en dagen rond sport en spel, crea, educatieve of
andere thema’s. De doelstellingen en uurregelingen van de kampen en themadagen
zijn steeds aangepast aan de leeftijdsgroep.
De begeleiding gebeurt steeds door pedagogisch en didactisch geschoolde
lesgevers met hun eigen specialisatie. Voor de specifiekere kampen wordt dit team
aangevuld met monitoren die zich in die vaardigheden specialiseerden.
Op elke kamplocatie is steeds een kampverantwoordelijke aanwezig, waar je met
al je vragen, suggesties, opmerkingen, ... terecht kan. De kampverantwoordelijke
draagt steeds een zwarte Sporty T-shirt of pull. De andere lesgevers zijn herkenbaar
door een gele T-shirt (lesgevers kleuterkampen) of een blauwe T-shirt (lesgevers
kampen +6 jaar).

Uurregeling Tieners:

Kampen tieners: 9u tot 16u.
Opvang kampen tieners : 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen we
iedereen ten laatste aanwezig te zijn om 8.45u.
Bij sommige kampen vertrekken we vroeger op uitstap of komen we later toe dan de
gewone kampuren. Dit zullen we steeds vermelden bij de kampomschrijving.

Mee te brengen:

Voor al onze kampen makkelijke kleding. Voor de kampen met zwemmen natuurlijk ook
een zwempak en handdoek. Vergeet geen koek, drankje, stukje fruit, ... voor tijdens de
pauzes en voor ‘s middags een lunchpakket.
Indien je iets specifieks nodig hebt, staat dit op de website en krijg je voor aanvang van
het kamp een extra brief per mail toegestuurd.
Kinderen van de lagere school kunnen tijdens de middagpauze een drankje kopen (€1)
op de kamplocatie zelf (niet mogelijk bij uitstappen). Voor de kleine pauzes neem je zelf
een drankje mee.

Verantwoordelijkheid:

Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty de toelating om:
• ... bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke
medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen,... dienen steeds aan ons
meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het
kamp!
• ... foto’s van de kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.
Gelieve te vermelden indien je dit niet wenst.
Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. Indien jouw zoon of dochter alleen
naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating mee te geven met je kind.

Annulatie:

Je kan tot 1 week na inschrijven zelf kosteloos annuleren via jouw online account. Vanaf
1 week na inschrijven, kan je dit niet meer zelf. Je kan dan annuleren door telefonisch of
per mail contact met ons op te nemen.

Corona:

Wij hanteren tijdens de herfst-, kerst-, en krokuskampen de nodige Coronamaatregelen die op dat moment gelden. Lees de maatregelen op de website
www.sportyvzw.be/coronavirus

MET MEDISCH ATTEST

Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen per kamp afwezig zijn) worden terugbetaald
min 25% administratiekosten.
ZONDER MEDISCH ATTEST

- Tot 3 weken voor het kamp: volledige terugbetaling min 25% administratiekosten.

Inschrijven:

- Minder dan 3 weken voor het kamp: geen terugbetaling.

Heb je een leuk kamp of themadag gevonden? Schrijf je dan snel in! Het aanmaken
van een online account is hiervoor noodzakelijk. Dit kan je best al op voorhand doen
zodat je profiel volledig klaar staat op de inschrijvingsdag.
INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT
Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang. Woensdag 29
september vanaf 10 uur kunnen zij inschrijven.
Een abonnement bestaat uit minstens 10 kampen per gezin of minstens 5 kampen
per kind en zijn daarmee speciaal gericht naar grote gezinnen of voor kinderen die
regelmatig deelnemen. Daarnaast krijg je ook 10% korting op de basiskampprijs!
Een abonnement is één schooljaar (1/9 - 31/8) geldig en je kan deze kopen vanaf 15
september tot 12 januari of tot de voorraad strekt. Meer info over het abonnement
vind je op www.sportyvzw.be
INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT
Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen woensdag 6 oktober vanaf 20 uur
inschrijven. Daarna kan je met jouw account steeds online inschrijven.
Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. In de toetreding
tot Sporty zit automatisch een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid vervat op schooljaarbasis (01/09 - 31/08). Het lidgeld bedraagt
€12 voor het eerste kind van een gezin en €8 vanaf het tweede kind van een gezin.

Noodnummer:

Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Voor DRINGENDE kampgerelateerde zaken kan je ons bellen op het noodnummer:
0494 17 26 18
Voor niet-dringende zaken kan je een mail sturen. Wij proberen alle mails zo snel mogelijk
te beantwoorden.
kampen@sportyvzw.be

T hemadagen in Scheut Kessel-Lo
Op de Scheutsite in Kessel-Lo bieden we themadagen aan voor kinderen van de lagere
school. Hierbij hanteren we dezelfde uurregeling als onze kampen. Hier kan je je per dag
inschrijven voor een bepaald thema. Deze thema’s worden ook steeds gecombineerd
met sport en spel.

Meer info en inschrijvingen via onze website
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HE07 Klim- en MTB stage

PKW04 Ponykamp: Half gevorderden

Monitorencursus
Ben je of word je dit jaar 16 jaar (°2003, °2004, °2005)? Heb je de sport- en speelkriebels in
je lijf en een onophoudend enthousiasme? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en ben je een
teamplayer? Volg dan onze monitorencursus en word monitor bij onze kampen!
WAAR EN WANNEER?
‘t Kasteeltje Wijgmaal
Dinsdag 2/11/21 tem. vrijdag 5/11/21
INSCHRIJVEN? Stuur een mailtje naar monitoren@sportyvzw.be
PRIJS? € 199
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DE SPELBEDENKERS
Heb je zelf al eens een spel
gemaakt aan de hand van een verhaal
of een voorwerp? Zin om bestaande
spelen te pimpen en extra regels
te verzinnen of een heel nieuw spel
te bedenken? Dan is het kamp ‘De
spelbedenkers’ helemaal op maat van jou! We
maken van jou een echte speelvogel met kennis van zaken. Elke dag bekijken
we spel vanuit een ander uitgangspunt om zo tot een gloednieuw
spel te komen. We ontdekken nieuwe
spelen en vormen bestaande spelen via
brainstormtechnieken om. En natuurlijk
testen we al die spelen ook samen uit.
Afgewisseld met sport en spel.
Ism. De Aanstokerij.

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en Boudewijnstadion
worden georganiseerd in samenwerking met Tofsport
Leuven. Inschrijvingen via www.sportyvzw.be
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atletiek, volleybal en bounceball
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SPLASH
Zet je duiksnoet maar op
want deze week wordt een
kletsnatte week. We spelen leuke
waterestafettes en rennen over het
water in waterballen. Kan papier op
water drijven en kunnen we een zeepbel
doorprikken zonder ze te laten spatten? We
testen het uit! We experimenteren
ook met bellen en blazen megagrote
bellen. Afgewisseld met sport en
spel.
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KRT14 Koekjesfabriek

€ 23

KRT15 Paralympics
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SOCIAL MEDIA MONKEYS
Wat wil JIJ aan de wereld vertellen? En
hoe zorg je dat de wereld luistert? We
bouwen een fotografie- en filmstudio. We
spelen, fotograferen, maken stop-motion- en
animatiefilmpjes, schrijven, dansen, musiceren
en filmen op onze iPad pro’s. Je vindt wat jouw
“verhaal” wordt op sociale media. We krijgen een
danstraining van een professionele choreografe
om de nieuwste TikTok dansjes helemaal
ingestudeerd te krijgen. Op het einde van de week
heb je een hoop content: YouTube-filmpjes, foto’s
en TikToks om met je vrienden en volgers te
delen. I.s.m. Cornelius Workshops
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KR09 Indoor Kickx

NIEUW

PKW08 Ponykamp: Half gevorderden

Wist je dat... je op onze website een handige kampkiezer vindt? Maak een account aan en ontdek de kampen die
we organiseren. Je kan hierbij selecteren op geboortejaar, locatie, periode, ... en je ziet steeds voor welke kampen
we nog vrije plaatsen hebben. Bekijk de website voor meer informatie en uitleg van alle kampen!
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€ 204

€ 180

HOERA WE KRIJGEN

10% K O R T I N G !

BON -10

%

*Bon geldig tot 30/11/2021. Bon onder voorwaarden niet
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

ONTDEK +100 OPLEIDINGEN
IN CAMPUS LEUVEN
WWW.SYNTRA-AB.BE

Met vragen kan u terecht bij Sporty Creactief vzw
Ernest Solvaystraat 2 • 3010 Kessel-Lo
016 25 72 09 • info@sportyvzw.be

OPENINGSUREN SECRETARIAAT:

Leren van professionals

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 16u.

