Overzicht sportkampen
Sportkampen algemeen
De sportdienst organiseert ieder jaar sportkampen voor de jeugd tijdens de schoolvakanties. Er zijn kampen voor kleuters, kinderen uit het lager
onderwijs en leerlingen uit het secundair onderwijs.
Voor bepaalde sportkampen wordt er samengewerkt met andere sportdiensten uit de regio.

Sportkampen 2020
Datum

Prijs UiTPAS
met
kansentarief

Kamp

Leeftijd

Prijs

24-25-26 februari

indoor voetbalstage

7-12 jaar

36 euro

Paasvakantie 2020

Naar aanleiding van de maatregelen tegen Covid-19, worden de activiteiten
geannuleerd.

6-7-8 april

kleuterkamp - geannuleerd

3-6 jaar

36 euro

6-7-8-9 april

avonturenkamp - geannuleerd,
nieuwe datum in herfstvakantie
2020

10-16 jaar

180 euro 45 euro

10 april (9-12u)*

Kijk, ik fiets! - zoektocht nieuwe
datum

4-6 jaar

4 euro

1,5 euro

10 april (13-16u)*

Kijk, ik fiets! - zoektocht nieuwe
datum

4-6 jaar

4 euro

1,5 euro

14-15-16-17 april

dansmix - geannuleerd

7-16 jaar

48 euro

12 euro

14-15-16-17 april

sportmix - geannuleerd

7-14 jaar

48 euro

12 euro

1-2-3 juli

kleuterkamp

3-6 jaar

36 euro

9 euro

6-7-8-9-10 juli

dansmix

7-16 jaar

60 euro

15 euro

13-14-15-16-17 juli

sportmix

7-14 jaar

60 euro

15 euro

22-23-24 juli

sportkamp mensen met een
beperking

alle leeftijden

22-23-24 juli

atletiekstage

7-12 jaar

36 euro

9 euro

3-4-5-6-7 augustus

sportmix

7-14 jaar

60 euro

15 euro

Krokusvakantie 2020
9 euro

9 euro

Zomervakantie 2020

10-11-12-13-14 augustus

dansmix

7-16 jaar

60 euro

15 euro

10-11-12-13 augustus

bike kamp

11-16 jaar

48 euro

12 euro

17-18-19-20-21 augustus

outdoor challengekamp 1

7-10 jaar

60 euro

15 euro

17-18-19-20-21 augustus

outdoor challengekamp 2

11-16 jaar

140 euro 35 euro

24-25-26 augustus

kleuterkamp

3-6 jaar

36 euro

9 euro

4-5-6 november

kleuterkamp

3-6 jaar

36 euro

9 euro

3-4-5-6 november

avonturenkamp

10-16 jaar

180 euro

45 euro

Herfstvakantie 2020

* "Kijk, ik fiets!" is geen sportkamp maar een les waarbij één begeleider (ouder of grootouder) aanwezig moet zijn. De lesgever geeft de
begeleider tips & tricks mee om thuis verder te oefenen.

Praktisch
Uurregeling
 sport

10.00 - 12.30 uur

 pauze

12.30 - 13.30 uur

 sport

13.30 - 16.00 uur

Het sportkamp voor mensen met een beperking start om 10 uur en eindigt om 15 uur.
In de voor- en namiddag is er een korte pauze voor een drankje (deelnemers kunnen dit drankje zelf meebrengen).
Kledij
 sportieve kledij
 sportschoenen (geen zwarte schoenzolen)
 voor de jongste groep van de kleuters is reservekledij gewenst. Op de laatste dag van het kleuterkamp mogen de kinderen verkleed (in het
thema van het kamp) deelnemen. Dit is niet verplicht.
In de prijs is inbegrepen:
 1 drankje per dag (in de cafetaria)
De deelnemers zijn verzekerd voor:
 alle ongevallen ten gevolge van deelname aan activiteiten op het programma.
 verplaatsingen in groep tijdens het sportkamp.
 lichamelijke ongevallen tijdens de individuele verplaatsing van thuis naar het sportkamp en omgekeerd.
 schade aan brillen en lenzen als er sprake is van een lichamelijk letsel.
Verlies of diefstal van voorwerpen en schade aan kleding zijn NIET gedekt door de verzekering.

Inschrijven
De inschrijvingen voor de sportkampen gebeuren vanaf 3 februari 2020 via het online reserveringssysteem. Meer informatie over hoe je een
account aanmaakt, vind je terug in de handleiding.
Annuleren van een inschrijving na betaling en vóór de start van een sportactiviteit is mogelijk, maar gaat steeds gepaard met een kost. Deze kost is
afhankelijk van het moment van annulering en het al dan niet kunnen voorleggen van een medisch attest.

Met medisch attest wordt steeds 10% als kost op het betaalde bedrag ingehouden.
Indien een meerdaagse sportactiviteit omwille van medische redenen vroegtijdig moet worden beëindigd, heeft de deelnemer recht op
terugbetaling voor niet gestarte dagen.
Zonder medisch attest wordt 10% als kost ingehouden op het betaalde bedrag wanneer meer dan 1 maand vooraf wordt geannuleerd. Bij
annulatie tussen 1 maand en 1 week voor de activiteit wordt 20% als kost ingehouden op het betaalde bedrag, bij minder dan een week tot 1 dag
voor de sportactiviteit, wordt 50% als kost ingehouden op het betaalde bedrag,.
Niet deelnemen aan of het onderbreken van een sportactiviteit waarvoor werd ingeschreven en betaald, geeft geen recht op terugbetaling van het
inschrijvingsgeld.

Fiscale attesten
De uitgaven voor deelname aan sportkampen voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Dit fiscaal attest is jaarlijks (in het 2de trimester)
beschikbaar via je online dossier op ticketgang.

Voor- en naopvang
Door de coronamaatregelen die momenteel van kracht zijn kan je in de zomervakantie niet terecht bij IBO 't Kadeeken voor voor- en/of na
opvang tijdens de sportkampen. De sportdienst zorgt daarom deze zomer voor een alternatief.
Vooropvang kan vanaf 7 uur, na opvang tot en met 18 uur. De plaats van opvang is als volgt:
Vooropvang:
7 - 8 uur: De Kuip
8 - 9.30 uur: sporthal 't Sportstekske
Na opvang:
16.30 - 18 uur: De Kuip
Je kan via je account van Ticketgang zelf de voor- en/of na opvang reserveren. Dit doe je door onder 'kinderopvang' te klikken op 'reservatie
toevoegen'. Dan geef je aan voor welk kind je opvang wenst te regelen en ga je naar de volgende stap. Hier moet je er op letten dat je bovenaan
aanduidt 'opvang sportkamp', dan geef je de uren in en klik je de data waarop je opvang nodig hebt aan.
Heb je toch nog vragen of wil je nog wat meer info, dan kan je steeds de sportdienst contacteren op 054 33 93 97 of via sport@ninove.be.

ECOsportief
De sportdienst wil samen met de sporters gaan voor ECOsportieve kampen:
 ECHT MOBIEL: kom te voet of met de fiets of carpool met je vrienden.
 SPAAR WATER: neem je eigen drinkbus mee, drink kraantjeswater of vul je drinkbus aan onze waterfontein en laat de kraan niet onnodig
lopen.
 VERBRUIK VERSTANDIG: sorteer je afval en laat niets achter op de grond.

Contact informatie
Sportdienst

Sporthal 't Sportstekske
Parklaan 15
9400 Ninove
T 054 33 93 97
sport@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 23:59
Morgen open van 09:00 tot 12:45
Alle informatie

