Sportkamp Opwijk
Laat je kinderen een toffe, sportieve vakantie beleven en
op een leuke manier proeven van verschillende sporten.

Sporten in de zomervakantie
• Maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019
• Maandag 8 juli t.e.m. woensdag 10 juli 2019
• Maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli 2019
• Maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli 2019
Het sportkamp start om 9 uur en eindigt om 16 uur.
We zijn open van 8.30 uur tot 16.15 uur.
Wie?
Locatie?
Prijs?

Kinderen die in de lagere school zitten. Kinderen die na de zomervakantie
naar het eerste leerjaar gaan, kunnen nog niet inschrijven.
Sporthal Opwijk (Heiveld 65)
Inwoner: €8/dag | Niet-inwoner: €10/dag

Mogelijkheid tot opvang voor- en na-sportkamp
van 6.30 uur tot 18.30 uur door het speelhuis, 3Wplus.
Meer info:

Sportdienst, Heiveld 65
T 052 36 51 63, E sportdienst@opwijk.be

Online inschrijven vanaf dinsdag 23 april t.e.m. zondag 19 mei 2019.
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• Voor dit sportkamp kan je uitsluitend online inschrijven via https://reservaties.opwijk.be
en dit vanaf dinsdag 23 april t.e.m. zondag 19 mei 2019.
De betaling gebeurt onmiddellijk bij online inschrijving via bancontact.
• Hou rekening met volgende annulatievoorwaarden:


Terugbetaling 100% bij annulatie minstens 1 week vóór aanvang kamp
(telkens de zondag ervoor).



Terugbetaling 0% bij annulatie minder dan 1 week vóór aanvang kamp
tenzij doktersattest kan worden voorgelegd.



Voorleggen doktersattest of ongeval op het sportkamp of
attest werkgever onregelmatige werkuren.

• De opvang voor en na het sportkamp wordt verzorgd door Het Speelhuis (Schoolstraat 85).
’s Ochtends start de opvang om 6.30 uur.
Om 8.30 uur vertrekken de kinderen onder begeleiding naar het sportkamp.
Na het sportkamp gaan de kinderen om 16.15 uur terug naar Het Speelhuis.
• De opvang sluit om 18.30 uur.
Wens je gebruik te maken van de opvangmogelijkheden?
Inschrijven is verplicht via speelhuis@3wplus.be of www.i-school.be/login.
Voor meer info, contacteer de sportdienst, Heiveld 65 in Opwijk,
via sportdienst@opwijk.be of telefoon 052 36 51 63.

