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 2020-2021

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 +6jaar:

Kampen +6 jaar: 9u tot 16u.
Opvang kampen +6 jaar: 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

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

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

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.

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. (zie
www.sportyvzw.be)

Annulatie:

SPORT- EN THEMAKAMPEN VOOR KINDEREN VAN 6-10 JAAR

Corona:

HOERA WE KRIJGEN

Neem een vliegende start
Kies voor een praktijkgerichte opleiding

10 K O R T I N G !
%

BON -10%

Wij hanteren tijdens de herfst-, kerst-, en krokuskampen dezelfde “Coronamaatregelen” als tijdens de zomervakantie: we werken in bubbels, hebben extra
aandacht voor hygiëne en het wassen van de handen voor en na elke pauze, ben je
ziek dan blijf je thuis, ... Zo maken wij de Sportykampen Corona-proof.

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.

www.sportyvzw.be/coronavirus

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

MET MEDISCH ATTEST

Inschrijven:

ZONDER MEDISCH ATTEST

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.

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

INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT

Noodnummer:

Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang. Woensdag 30
september vanaf 10 uur kunnen zij inschrijven.

01/12/2020 Bon onder voorwaarden niet
*Bon geldig tot 30/11/2019.
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

www.syntra-ab.be

0494 17 26 18

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 je kan deze kopen tot 12
januari of tot de voorraad strekt. Meer info over het abonnement vind je op www.
sportyvzw.be

Voor niet-dringende zaken kan je een mail sturen. Wij proberen alle mails zo snel mogelijk
te beantwoorden.
kampen@sportyvzw.be

INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT

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

Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Voor DRINGENDE kampgerelateerde zaken kan je ons bellen op het noodnummer:

Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen woensdag 7 oktober vanaf 20 uur
inschrijven. Daarna kan je met jouw account steeds online inschrijven.

NIEUW!

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.

T hemadagen in Scheut Kessel-Lo
Op de Scheutsite in Kessel-Lo 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--

7--OKTOBER

VANAF--20--UUR

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR 6 - 10 JARIGEN TIJDENS DE HERFST-, KERST- EN KROKUSVAKANTIE 2020 – 2021
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KERSTVAKANTIE WEEK 1

2 november T.E.M. 6 november

21 DECEMBER T.E.M. 24 DECEMBER (4 dagen !)

geboortejaar 2014 - 2013

geboortejaar 2014 - 2013

SPORTHAL
KESSEL-LO

HE03 Ervaringssportkamp met zwemmen

€ 89

BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

HE09 Ervaringssportkamp met gym

€ 89

BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO
KE05/K
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BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

HE10 Freerunning

PKW04 Half gevorderden

€ 180

KE10 Sportkamp met gym, trampoline en
new games

€ 75

Geboortejaren 2014 - 2013 - 2012 - 2011

€ 89

€ 128

i.s.m. Get Insane

MANEGE
WIMPELHOF
HERENT

KUNST EN VLIEGWERK:

BOUDEWIJNSTADION
KESSEL-LO

HE06 Sportkamp met zwemmen, hockey,
basket en atletiek

€ 75

geboortejaar 2012 - 2011

geboortejaar 2012 - 2011
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KESSEL-LO

KE09 Ervaringssportkamp met gym
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AQUAFUN: Doe je zwembroek maar aan, want in dit kamp gaan wel elke dag spelen
in het water. Waterestafettes, hinderniszwemmen, waterpolo, waterspelen,… . Een
week boordevol zwembadplezier met verschillende opblaasbare structuren! We
zijn ook creatief met water en leven ons uit in allerlei waterproefjes. Afgewisseld
met sport –en spel.

GYM

SPORTHAL
KESSEL-LO

DE KRAAL CENTRUM
HERENT

KE03/KE04 Aquafun

€ 89

KE05/KE06 Sporty danst

€ 79

KE13/KE14 Kunst en vliegwerk

KROKUSVAKANTIE
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SPORTHAL
KESSEL-LO

E19
KE18/K

HE04/HE05 Chocoladeweek
i.s.m. Chocola Tuti

OPE-S
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15 FEBRUARI T.E.M. 19 FEBRUARI

G

Geboortejaren 2014 - 2013 - 2012 - 2011

Geboortejaren 2014 - 2013 - 2012 - 2011
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STREET ART: Is het met graffiti of stencils? Met posters
of stickers? En is het op de muren, of op straat? Hier leer
je het allemaal! Tijdens dit kamp beoefenen we iedere dag
een andere stijl van street art, zodat je op het einde van
het kamp een echte streetartist bent! Afgewisseld met
sport en spel. I.s.m. Spray & Play

We gaan aan de slag met fotomateriaal en tekenen
en schilderen erop los. We maken zelf foto’s met
verschillende toestellen. Zowel in de lucht als onder
water. Dit alles voor ons eigen mini-museum.
I.s.m. Mister Box vzw

KLIML

A N D!

€ 179

SPORTHAL
KESSEL-LO

KERSTvakantie WEEK 2
28 december t.e.m. 31 december (4 dagen!)

BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

HERTOG KAREL
PUTKAPEL WILSELE

HE13/HE14 Play Factory

geboortejaar 2014 - 2013

€ 104
SPORTHAL

PKW01
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MANEGE
WIMPELHOF
HERENT

PKW01 Absolute beginners

€ 180

PKW02 Beginners

€ 180
€ 180

Ma. HET06/HET11 Boog- en
lasershooting
Di. HET07/HET12 Elektroshock

TJES

KESSEL-LO

€ 75
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EN TRIP AAR
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KEN
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ST

€ 75

€ 134

KR06 Sportkamp met zwemmen,
tchoukball, badminton en tafeltennis

€ 89

BOUDEWIJN-

KR11 Sportkamp met schaatsen, gym en
indoor atletiek

€ 134

PKW08 Half-gevorderden

€ 180

MANEGE
WIMPELHOF
HERENT

Geboortejaren 2014 - 2013 - 2012 - 2011

€ 23
€ 23

PAKKET
HEW02
€ 105

SPORTHAL
KESSEL-LO

BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

€ 23

€ 105

DE KRAAL
CENTRUM HERENT

Vrij. HET10/HET15 Expeditie
Sportyson

KR10 Ervaringssportkamp met schaatsen

SPORTHAL
KESSEL-LO

STADION KESSEL-LO

Geboortejaren 2014 - 2013 - 2012 - 2011
KE18/KE19 Klimland

€ 143

KE23/KE24 Breakdance

SPORTHAL
KESSEL-LO

€ 93

HEW03

Do. HET09/HET14 Zoete
toetjes

€ 89

€ 23

SCHEUT
Woe. HET08/HET13
Play Factory

E2

E TO E
8 ZO E T

KE20 Sportkamp met zwemmen,
tafeltennis, trampoline en hockey

KR05 Ervaringssportkamp met zwemmen

Geboortejaren 2012 - 2011

geboortejaar 2012 - 2011

KE27/K

KESSEL-LO

KE17 Ervaringssportkamp met zwemmen

KESSEL-LO

SPORTHAL

PKW03 Aspiranten

JUMP
AROUND:
Een springkasteel met
glijbanen, een opblaasbaar
levensgroot kickerspel, een
uitstap naar een trampolinepark,
... Dit is met andere woorden een
sportweek die eruit SPRINGT
voor alle kinderen met veel
energie! Afgewisseld met
sport en spel.

KRT02

KE26/KE27 Zoete toetjes

WA
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NENKO

EKEN

DE KRING

€ 89

KESSEL-LO

€ 23
DE KRAAL DEN
DOREN HERENT

ZOETE TOETJES:

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

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

Suikerkoekjes, cupcakes,
gebakjes en taart…. We maken
zelf de allerlekkerste desserts,
versieren ze en smullen maar!
Afgewisseld met sport en
spel.
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MANEGE
WIMPELHOF
HERENT

SCHEUT
KESSEL-LO

KR03/KR04 Rope-skipping
i.s.m. Zero Skip

€ 95

KR07/KR08 Jump around

€ 134

KR14/KR15 Een trip met een striptekenaar
i.s.m. Beeldend Verhaal

€ 109

KR16/KR17 Koekiemonsters

€ 104

KR20/KR21 Street art
i.s.m. Spray & Play

€ 119

PKW05 Absolute beginners

€ 180

PKW06 Beginners

€ 180

PKW07 Aspiranten

€ 180

Ma. KRT06/KRT11 Bouwen met
Lego en clics

€ 23

Di. KRT07/KRT12 Druk er op
los!

€ 23

Woe. KRT08/KRT13 Fit en fun

€ 23

Do. KRT09/KRT14 Wafels en
pannenkoeken

€ 23

Vrij. KRT10/KRT15 Showtime

€ 23

PAKKET
KRW02
€ 105

KRW03
€ 105

