J O E P I E , - - M E T - - S P O R T Y - - O P - - K A M P !

Wie, wat en wanneer?

Mee te brengen:

Voor al onze kampen makkelijke kleding. Voor de kampen met zwemmen natuurlijk ook
een zwempak en handdoek. Vergeet geen koek, drankje, stukje fruit, ... voor tijdens de
pauzes en voor ‘s middags een lunchpakket.

HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2019-2020

Tijdens alle schoolvakanties biedt Sporty kampen en themadagen aan
voor alle kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. Onze kampen staan voor
aangename en ontspannen weken rond sport en spel, crea, educatieve of
andere thema’s. De doelstellingen en uurregelingen van de kampen zijn
steeds aangepast aan de leeftijdsgroep.

Indien je iets specifieks nodig hebt, staat dit op de website en krijg je voor aanvang van
het kamp een extra brief per mail toegestuurd.

De begeleiding gebeurt steeds door pedagogisch en didactisch
geschoolde lesgevers met hun eigen specialisatie. Voor de specifiekere
kampen wordt dit team aangevuld met monitoren die zich in die
vaardigheden specialiseerden.

Kinderen van de lagere school kunnen tijdens de middagpauze een drankje kopen (€1)
op de kamplocatie zelf (niet mogelijk bij uitstappen). Voor de kleine pauzes neem je zelf
een drankje mee.

Op elke kamplocatie is steeds een kampverantwoordelijke aanwezig,
waar je met al je vragen, suggesties, opmerkingen, ... terecht kan. De
kampverantwoordelijke draagt steeds een zwarte Sporty T-shirt of pull.
De andere lesgevers zijn herkenbaar door een gele T-shirt (lesgevers
kleuterkampen) of een blauwe T-shirt (lesgevers kampen +6 jaar).

Verantwoordelijkheid:

Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty de toelating om:
• ... bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke
medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen,... dienen steeds aan ons
meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het
kamp!

Uurregeling Tieners:

• ... foto’s van de kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.
Gelieve te vermelden indien je dit niet wenst.

Kampen tieners: 9u tot 16u.
Opvang kampen tieners : 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. Indien jouw zoon of dochter alleen
naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating mee te geven met je kind.

De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen
we iedereen ten laatste aanwezig te zijn om 8.45u.

SPORT- EN THEMAKAMPEN VOOR TIENERS

Bij sommige kampen vertrekken we vroeger op uitstap of komen we
later toe dan de gewone kampuren. Dit zullen we steeds vermelden bij de
kampomschrijving.

Annulatie:

Je kan tot 1 week na inschrijven zelf kosteloos annuleren via jouw online account. Vanaf
1 week na inschrijven, kan je dit niet meer zelf. Je kan dan annuleren door telefonisch of
per mail contact met ons op te nemen.

Inschrijven:
HOERA WE KRIJGEN

Neem een vliegende start
Kies voor een praktijkgerichte opleiding

10 K O R T I N G !
%

Heb je een leuk kamp gevonden? Schrijf je dan snel in! Het aanmaken van
een online account is hiervoor noodzakelijk. Dit kan je best al op voorhand
doen zodat je profiel volledig klaar staat op de inschrijvingsdag.

ZONDER MEDISCH ATTEST

- Tot 3 weken voor het kamp: volledige terugbetaling min 25% administratiekosten.

BON -10

%

*Bon geldig tot 30/11/2019. Bon onder voorwaarden niet
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT

- Minder dan 3 weken voor het kamp: geen terugbetaling.

Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang.
Woensdag 25 september vanaf 10 uur kunnen zij inschrijven.

Noodnummer:

Een abonnement bestaat uit minstens 10 kampen per gezin of minstens
5 kampen per kind en zijn daarmee speciaal gericht naar grote gezinnen
of voor kinderen die regelmatig deelnemen. Daarnaast krijg je ook 10%
korting op de basiskampprijs! Een abonnement is één schooljaar (1/9 31/8) geldig en u kan deze kopen tot 12 januari of tot de voorraad strekt.
Meer info over het abonnement vindt u op www.sportyvzw.be

Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Voor DRINGENDE kampgerelateerde zaken kan je ons bellen op het noodnummer:
0494 17 26 18
Voor niet-dringende zaken kan je een mail sturen. Wij proberen alle mails zo snel mogelijk
te beantwoorden.
kampen@sportyvzw.be

INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT
Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen woensdag 2 oktober
vanaf 20 uur inschrijven. Daarna kan je met jouw account steeds online
inschrijven.

www.syntra-ab.be

Met vragen kan u terecht bij Sporty Creactief vzw
Ernest Solvaystraat 2 • 3010 Kessel-Lo
016 25 72 09 • info@sportyvzw.be

Campus Leuven
Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven

MET MEDISCH ATTEST

Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen per kamp afwezig zijn) worden terugbetaald
min 25% administratiekosten.

Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. In
de toetreding tot Sporty zit automatisch een verzekering lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat op schooljaarbasis
(01/09 - 31/08). Het lidgeld bedraagt €12 voor het eerste kind van een
gezin en €8 vanaf het tweede kind van een gezin.

NIEUW!

T hemadagen in de Herfst- en Krokusvakantie:
Op de locatie De Bron Leuven bieden we themadagen aan voor kinderen van de lagere
school. Hierbij hanteren we dezelfde uurregeling als onze kampen.
Hier kan je je per dag inschrijven voor een bepaald thema. Deze thema’s worden ook
steeds gecombineerd met sport en spel.

Meer info en inschrijvingen via onze website

OPENINGSUREN SECRETARIAAT:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 16u.

W W W . S P O R T Y V Z W . B E
INSCHRIJVEN 2--OKTOBER VANAF--10--UUR

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR TIENERS TIJDENS DE HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2019 – 2020.
PKW01

BEGIN

NERS

VO
ILPJES
TIONF
O PM O G R A M
T
S
8
0
KE
INSTA

HERFSTVAKANTIE
28 OKTOBER T.E.M. 31 OKTOBEr (4 dagen !)

OR

KERSTVAKANTIE

KESSEL-LO

HE10 Reddend zwemmen
(I.s.m. REDFED)

€ 89

HE14 Gym- en trampolinestage

€ 72

HE09 K

RELD
LIMWE

PKW01 Absolute beginners

€ 140

MANEGE
Wimpelhof
HERENT

PKW02 Aspiranten

€ 140

PKW03 Half gevorderden

€ 140

Geboortejaar 2009 - 2006

KESSEL-LO

PUTKAPEL WILSELE

SPORTHAL
KESSEL-LO

BOUDEWIJN-

HE10 R

D
EDDEN

MEN
ZWEM

STADION
KESSEL-LO

DE BRON
LEUVEN

HE03 Gamen met VR & AR

HE08 Sportkamp met zwemmen, hockey,
tafeltennis en new games

KE07 S

PORTY

KESSEL-LO

DE KRAAL
HERENT

€ 72

HE13 Sportkamp met gym, hockey,
trampoline en badminton

€ 72

Maandag: HET05 Wafels en pannenkoeken

€ 23

Dinsdag: HET06 Art@Sporty

STADION
KESSEL-LO

€ 99

€ 149

€ 23

Donderdag: HET08 Let’s escape

€ 23

KE05 Sportkamp met zwemmen,
trampoline, badminton en baseball

€ 38

KE06 Escape games

€ 42

KE07 Sporty danst!

€ 39

KE11 Freerunning
(i.s.m. GET INSANE)

KE14 Koekiemonsters

KE18 P

LAY

E
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SPORTHAL
KESSEL-LO
MANEGE
Wimpelhof
HERENT

HE10 Reddend zwemmen
(I.s.m. REDFED)

€ 89

PKW02 Aspiranten

€ 140

PKW03 Half gevorderden

€ 140

€ 53

€ 45

K E 33 R

SPORTHAL

KE29 Breakdance

KESSEL-LO

(i.s.m. Spray & Play)

DE KRAAL
HERENT

KE33 Freerunning
(i.s.m. GET INSANE)

SPORTHAL

30 DECEMBER T.E.M. 31 DECEMBER (2 dagen !)
Enkel voor 2009 en 2008
BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

KE18 Play a game

€ 44

KE19 Klim erop

€ 83

KLIMWERELD: Deze week staat helemaal in het teken van klimmen in al zijn
facetten. We gaan 2 dagen boulderen in Herent, een dag klimmen in de Stordeur
en trekken een dag naar het Aventure Parc in Waver. Afgewisseld met sport en spel.

‘T kasteeltje Wijgmaal
Maandag 28/10/19 tem. donderdag 31/10/19
INSCHRIJVEN? Stuur en mailtje naar monitoren@sportyvzw.be
PRIJS? € 199

KROKUSVAKANTIE
24 FEBRUARI T.E.M. 28 FEBRUARI
Geboortejaar 2009 - 2006
BOUDEWIJN-

€ 67

€ 73

KESSEL-LO

BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

DE KRAAL
HERENT

KE24 Sportkamp met basketbal,
badminton, circus en tchoukbal

€ 38

KE25 Jumpen XL

€ 47
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STADION
KESSEL-LO

KR06 Ijshockey- en trampolinestage

DE KRING

KR21 Kortfilm vraagt acteurs

KESSEL-LO

(i.s.m. Cornelius workshops)

MANEGE
Wimpelhof
HERENT

€ 137

€ 162

PKW04 Beginners

€ 170

PKW05 Aspiranten

€ 170

PKW06 Half gevorderden

€ 170

Enkel voor 2009 en 2008
KE28 Lego tweedaagse

KE32 Robots
(i.s.m. Digitale wolven)

€ 39

€ 53

STICKER-EN POSTERART: Leer tijdens dit kamp alles over de poster en sticker art! We ontwerpen
onze eigen sticker en poster door middel van graffiti, verf, stencils en andere materialen en technieken.
Afgewisseld met sport en spel.
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SPORTHAL
KESSEL-LO

DE KRING
KESSEL-LO
TIC
KR20 S
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PLAY A GAME: Een 2-daagse vol supertoffe en coole spelen! Ooit al
met honderden dominoblokjes en clics figuren gebouwd? Golf spelen
op de WII en een battle lasershooting! Afgewisseld met sport en spel.

SFAB
KOEKJE
KRT02

€ 134

KR11 Sportkamp met zwemmen, hockey,
slagsporten en basketbal

€ 89

KR13 Play factory

€ 104

KR14 Breakdance

€ 103

KR18 Chocoladeweek

€ 175

KR19 Maak je eigen website
(i.s.m. ICTEENS)

KR20 Sticker- en posterart

DE BRON
LEUVEN

SPIONNEN GEZOCHT: Ga de uitdaging aan en misschien word jij vandaag de nieuwe
Sherlock Holmes! Je leert alles over morsecode en ontwikkelt zelfs je eigen geheime taal.
Vind jij de dader, het wapen en de plaats delict? Go for It! Afgewisseld met sport en spel.

KR05 Sportkamp met schaatsen, gym en
new games

(i.s.m. Spray & play)

STOPMOTIONFILMPJES VOOR INSTAGRAM: Met de old-school technieken van de
stopmotionfilm maken we de leukste, grappigste en mooiste filmpjes voor op jouw socials!
Filmpjes ontwerpen, in elkaar steken en zorgen dat jouw volgende Instapost een hit wordt!

€ 125
€ 116

Maandag: KRT06 Prof. Kanniboemski

€ 23

Dinsdag: KRT07 Koekjesfabriek

€ 23

Woensdag: KRT08 Atleet voor één dag

€ 23

Donderdag: KRT09 Play factory

€ 23

Vrijdag: KRT10Spionnen gezocht

€ 23

RIEK

Ook voor 2005 en 2004
BOUDEWIJN-

Monitorencursus

WAAR EN WANNEER?

LINE-

Enkel voor 2009 en 2008

O B OT S

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en Boudewijnstadion
worden georganiseerd in samenwerking met Tofsport
Leuven. Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

Ben je of word je dit jaar 16 jaar (°2001, °2002, °2003)? Heb je de sport- en speelkriebels in je lijf en
een onophoudend enthousiasme? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en ben je een teamplayer?
Volg dan onze monitorencursus en word monitor bij onze kampen!

AMPO

MAAK JE EIGEN WEBSITE: Je kiest een onderwerp en dan gaan we aan de slag. Je leert hoe een
website werkt, hoe je wireframes tekent, een ontwerp maakt en als klap op de vuurpijl brengen we
je website tot leven! Afgewisseld met sport en spel.

KERSTVAKANTIE

Ook voor 2005 en 2004
G E VO
PKW03

€ 71

TR
EY- EN
SHOCK TAGE
S
KR06 IJ

KORTFILM VRAAGT ACTEURS: Zit acteren in je bloed? Dan is deze week echt iets voor jou! We schrijven een
scenario, zetten onze acteerprestaties op punt en leren alles wat er bij het maken van een film komt kijken. De
filmploeg komt alles opnemen en je leert wat er allemaal gebeurt als de camera draait. Afgewisseld met sport en spel.

€ 23

Woensdag: HET07 Under Construction

(i.s.m. Cornelius workshops)

SPORTHAL

BOUDEWIJN-

HE09 Klimwereld

KE08 Stopmotionfilmpjes voor Instagram

Enkel voor 2009 en 2008

!
DA N S T

KERSTvakantie

Geboortejaar 2009 - 2006
SPORTHAL

Enkel voor 2009 en 2008
HERTOG KAREL

ANCE

2 januari t.e.m. 3 januari (2 dagen !)

BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

REAKD

23 DECEMBER T.E.M. 24 DECEMBER (2 dagen !)

Geboortejaar 2009 - 2006
SPORTHAL

KE29 B

Wist je dat... Je op onze website een handige kampkiezer vindt? Maak een account aan en ontdek de kampen die
we organiseren. Je kan hierbij selecteren op geboortejaar, locatie, periode, ... en je ziet steeds voor welke kampen
we nog vrije plaatsen hebben. Bekijk de website voor meer informatie en uitleg van alle kampen!

W W W . S P O R T Y V Z W . B E

STADION
KESSEL-LO

KR06 Ijshockey- en trampolinestage

€ 137

MANEGE
Wimpelhof
HERENT

PKW05 Aspiranten

€ 170

PKW06 Half gevorderden

€ 170

