Het jeugdkamp van Ballangrud & Ijsco komt eraan!
Het is een gek jaar maar we hopen dat ook dit jaar het jeugdkamp gewoon door kan gaan.
Ook voor ons is dit natuurlijk nog afwachten, maar gaan er vanuit dat het jeugdkamp
gewoon door gaat. We Willen daarom al wel graag gaan beginnen met de inschrijvingen
zodat we in ieder geval al de reserveringen met activiteiten kunnen vastleggen.
Zoals elk jaar gaan we weer met de jeugd van Ballangrud en ijsco op kamp. Wij hebben er al
weer super veel zin in, jij gaat toch ook weer mee. Mocht er nou een vriendje/vriendinnetje bij
een andere schaatsclub zitten maar wel graag mee op kamp willen laat dit dan weten.
Dit jaar blijft het Thema geheim tot op het kamp zelf.
– Wat: Jeugdkamp ballangrud en Ijsco
– Wie: alle Ballangrud en Ijsco jeugd 6 t/m 15 jaar
– Wanneer: 18-19-20 september 2019
– Waar: Ook de locatie blijft nog even geheim.
– Prijs: €40,- voor een weekend.
Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Voor de allerkleinsten
is er de mogelijkheid om alleen op zaterdag te komen. De kosten hiervoor zijn 20,- het gaat
dan om de zaterdag van 09:45/ 22:30 +/- word op het kamp besproken met ouders.
Korte uitleg kamp:
We beginnen op vrijdag 18 sept. om 19:00 de kinderen worden gebracht naar de ijsbaan Op
zondag middag worden de kinderen weer om 15:00 opgehaald op de kamplocatie. Tijdens
deze 3 dagen worden er spellen gespeeld. Waar het bij het kamp om draait activiteiten
samen doen, omgang winst en verlies, & BUITEN actief sporten. 2 weken voor afgaand het
kamp krijgen de kinderen de laatste informatie paklijst ect.
Nog vragen u kunt altijd contact opnemen via de mail:
Femke Leijten: femkele@hotmail.com, Corné de Zeeuw: zeeuwc@gmail.com

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Ballangrud & Ijsco Jeugdkamp 2019
Ik geef me op voor het Ballangrud & ijsco Jeugdkamp dit wordt gehouden op
18, 19, 20, september 2020 vul onderstaande gegevens in:
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
In te vullen door ouder(s) en/of verzorger(s): Zijn er medicijnen nodig voor uw zoon/dochter
en zo ja, welke:
………………………………………………………………………………………
Kruis het vakje voor toestemming privacywet:




Er mogen foto’s van mijn zoon/dochter gemaakt worden.
Foto’s mogen gebruikt worden voor website, of facebook.
Gegevens van uw zoon/dochter mogen ingezien worden door leiding.

Ondergetekende machtigt de penningmeester van Ballangrud om eenmalig van zijn bankgirorekening af te schrijven, het bedrag van :
*0

hele weekend, € 40, -

0

1 dag, € 20,-,

*Kruis aan wat van toepassing is

Naam:…………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………
Bank/gironummer .:………………………………………………………
Datum:………………………………
Handtekening:……………………………

per deelnemer een apart inschrijfformulier invullen a.u.b. voor het kamp.
Via de post naar:

