Maandag 26/08/19-Vrijdag 30/08/19

Prijs:
Leden 2018-2019: 125 euro
Niet leden: 150 euro

plaats: : sport-en cultuurcentrum
hof ter straeten
Varsenare

groepen :
* kleuterkamp °2015-2013
*basiskamp

°2012-2011

*turnkamp

°2010 -2003

*précompetitie ttm °2014-2013
*recre@
Er kan enkel ingeschreven worden voor de
volledige week.
Précompetitie ttm en recre@enkel leden
turnclub van deze groep.
Voor competitiegymnasten ttm (geboren 2012
en vroeger) en competitie Trampo gebeurt de
inschrijving via de trainers.

Inschrijven kan zolang de
leeftijdsgroep niet volzet is en ten
laatste tot 1 juli 2019!!!

Alle groepen betreffen externaat formule met een
continue sportbegeleiding van 9.00 tot 16.00 uur.
Er is opvang voorzien vanaf 8.30 tot 17.00 uur.
De deelnemingsprijs omvat:
• begeleiding door pedagogisch geschoolde specialisten
• gebruik materieel en accommodaties
• verfrissing in de voormiddag en vieruurtje
(middagmaal zelf mee te brengen)
• verzekering tegen lichamelijke ongevallen die uit de
activiteiten voortvloeien en verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid
• aandenken
• een fiscaal attest voor – 12 jarigen

Inschrijving:
Via de link op de website: www.turnclubvarsenare.be of
rechtstreeks op klik hier

Annuleren:
Terugbetaling bij niet-deelname kan enkel gebeuren als de
annulatie schriftelijk en minstens 10 dagen voor de
aanvang van het kamp gebeurt, of indien een medisch
attest de annulatie binnen de 10 dagen voor aanvang van
het kamp kan verantwoorden.
In beide gevallen wordt er 10 euro afgehouden voor
kosten.
Eens het kamp aangevangen kan geen enkele
terugbetaling meer bekomen worden.

KLEUTERKAMP

Een aangepast aanbod voor kleuters .
Dit pakket omvat enerzijds sportactiviteiten
(toestelturnen,minitennis,balvaardigheid, bewegen op
ritme en muziek), anderzijds ook knutselen, toneel,
verhaaltjes, spelen, ...

alle groepen werken ook dagelijks
op de air-track !!!

BASISKAMP
Gevarieerd pakket bestaande uit toestelturnen, trampoline,
omnisport en crea.

SPORTKAMP
Per dag wordt geturnd (toestelturnen, tumbling,
trampoline) en omnisport ( badminton, voetbal, dans,
hockey, frisbee, netbal,…) of crea gedaan.

PRECOMPETITIESTAGE ttm en
RECRE@STAGE
een air-track is een lange "opblaas -tumblingbaan"
(springkasteel), waarop ook moeilijker turnelementen
door velen kunnen geleerd worden.

Bedoeld voor gymnasten van turnclub Varsenare uit de
betreffende groepen.

KLEUTERKAMP
BASISKAMP
TURNKAMP
PRECOMPETITIESTAGE
RECRE@STAGE

Turnclub Varsenare –
Oostkamp vzw
26-30 augustus 2019

