GYMKAMP
2019
30 mei – 1 juni
Hallo allemaal!
Net als alle andere jaren gaan we tijdens het Hemelvaartsweekend op gymkamp.
Wat we precies gaan doen blijft natuurlijk nog een verrassing, maar voor iedereen
die nog nooit is mee geweest zullen we het in het kort vertellen. Tijdens het kamp
spelen we veel verschillende spelletjes, we knutselen, we volgen een speurtocht,
slapen in een grote slaapzaal en eten met z’n allen.
We gaan dit jaar van 30 mei t/m 1 juni op kamp naar Maassluis, met de kinderen
van groep 3 t/m 8. Daar staat een heel leuk kamphuis, met mooie grasvelden om
buiten te spelen!
Op de achterzijde vind je meer informatie
over de inschrijving, het kampgeld en het
inschrijfformulier. Wij hebben er al veel zin
in en hopen dat jij ook mee gaat!
Groetjes van de kampleiding

Inschrijfformulier

Hoe kun je je inschrijven?
Hiernaast zie je het inschrijfformulier, dit moet je helemaal
invullen. Op het formulier moet je ook aangeven bij wie je
graag in de groep wilt. Dit groepje heeft een eigen leiding bij
wie je altijd terecht kunt met vragen. Ook corvee doe je met
je eigen groepje. Wij proberen ervoor te zorgen dat je altijd
een vriendje/vriendinnetje in je groepje hebt.

Wat moet je doen?
Vul het inschrijfformulier helemaal in
Lever het ingevulde formulier voor 15 maart in op de
gymles of in de brievenbus bij Anita, Windrecht 53.
Ongeveer 2 weken voor het kamp ontvang je een email
met de laatste informatie.
E-mailadres
Wij vragen ook om op het inschrijfformulier een emailadres te
vermelden. Dit adres wordt gebruikt om verdere informatie
met betrekking tot het kamp naar toe te sturen.
Vragen
Als je nog vragen hebt, kun je bellen naar Anita (0153809214) of Lisanne (06-33889291) of mailen naar
kamp@gvschipluiden.nl.
Afmelden
De voorbereidingen voor het kamp zijn inmiddels in volle gang. Na het
verstrijken van de inschrijftermijn worden de deelnemers in groepjes
ingedeeld voor verschillende activiteiten en worden diverse materialen
aangeschaft op basis van het aantal kampdeelnemers. Bij afmelding na de
uiterste inleverdatum van het inschrijfformulier (15 maart) kunnen wij het
kampgeld niet restitueren.

Heb je een zwemdiploma?
nee/ja, nl A / B / C
Ben je ergens allergisch voor? nee/ja, namelijk ……………………………………
Gebruik je medicijnen?
nee/ja, namelijk ……………………………………

hierlangs afknippen

Het inschrijfgeld
Het inschrijfgeld kan per automatische incasso worden
betaald of worden overgemaakt. Bij betaling per
automatische incasso bedraagt het kampgeld € 32,50. Als u
het kampgeld wilt overmaken, betaalt u een toeslag van
€ 2,50. U dient het kampgeld van € 35,- dan voor 31 maart
overgemaakt te hebben naar rekeningnummer
NL56RABO0358200938 t.n.v. G.V. Schipluiden.

Naam: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………
Mobiel nummer: …………………………………….
E-mailadres: …………………………………………..
Schoolgroep: ……………………………………

Bij wie wil je graag in de groep?
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Willen je ouders rijden van of naar het kamphuis?

□ heen
□ terug
□ niet
Hoeveel mensen kunnen zij meenemen?
Voorin ..... personen
Achterin ….. personen
Betaling kampgeld
□ Automatische incasso € 32,50,-

□

Overmaken € 35,-

Ondergetekende machtigt hierbij GV Schipluiden om eenmalig het kampgeld te incasseren,
van dezelfde bankrekening waarvan de contributie wordt afgeschreven.

Handtekening:

Inleveren voor 15 maart 2019!!!!
Bij inschrijving voor dit kamp gaat u akkoord met het gebruik van de gegevens van uw kind, deze
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het kamp en daarna worden ze vernietigd. Na het
kamp zal een dvd worden verspreid onder de deelnemers met foto’s van alle kinderen.

