KAMPINSCHRIJVING KSA MINDERHOUT
Beste ouders
Liefste leden
De grote vakantie komt steeds dichterbij en dus ook het jaarlijkse, onvergetelijke kamp staat
ons op te wachten. Dit jaar trekken we naar Voeren. We vertrekken, zoals elk jaar, weer op
3 augustus en op 11 augustus zijn we terug. Joro 1 en joro 2 gaan van 6 tot 11
augustus.
Kinderen van joro 3 t.e.m. SJO betalen €115. Kinderen van joro 1 en joro 2 betalen €75.
Graag zouden we willen weten wie er meegaat dit jaar. Zo kunnen ook onze praktische
voorbereidingen van start gaan.
Gelieve daarom ons online inschrijvingsformulier in te vullen (per kind !) + een medische
fiche (per kind !).
Onze inschrijving kan je vinden via volgende link:

https://forms.gle/LyBE11paMzTXQwDz6
Na het invullen van de inschrijving (per kind apart), wordt u automatisch doorverwezen naar
de medische fiche die u per kind dient in te vullen!

Opgelet:
Je inschrijving is pas compleet als je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer
BE59 7333 2825 7326 met vermelding: naam van het kind + kampgeld gestort hebt.
Indien u gebruikt wilt maken van een ‘bijzondere betaling’ kan u contact opnemen met
Jonas Aerts: 0493/55 03 25. Samen bekijken we het mogelijke, zodat uw kind ook mee op
kamp kan gaan. Discretie is hierbij verzekerd!

Inschrijven kan t.e.m. 28 JUNI 2020.
Verdere informatie in verband met het kamp zal u in de bus krijgen na afloop van de
inschrijvingen. Heeft u vragen omtrent de inschrijving of medische fiche? Aarzel niet om ons
te contacteren!
Hopelijk tot op kamp!
Vele groetjes
De leiding :)
BELANGRIJK I.V.M COVID-19:
Wij zijn er ons van bewust dat het voor sommigen momenteel moeilijk is om uw kind(eren)
al in te schrijven voor ons kamp omwille van de onzekerheid rond Covid-19. Tot op de dag
van vandaag kan ons KSA Kamp nog steeds doorgaan en natuurlijk hopen wij dat dit zo
kan blijven.
Wij blijven de maatregelen en aanbevelingen op de voet volgen en houden u zo goed
mogelijk op de hoogte van de consequenties voor onze activiteiten en het kamp. Om een
en ander alvast voor te bereiden voor het kamp, zetten wij toch nu reeds de inschrijvingen
voor het kamp open. Inschrijven voor het kamp kan t.e.m. 28 juni 2020. Als het kamp
toch niet mag/kan doorgaan, krijgt u uiteraard het betaalde inschrijvingsgeld volledig terug.
Wij duimen dat het niet zover zal komen en dat we allemaal kunnen genieten van het kamp
in augustus!! Heeft u echter toch nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

