JUDO(DAG)KAMP
8 t/m 17 jaar

JUDOSCHOOL VAN DER HOEK – JUDO(DAG)KAMP
De hele zomervakantie, élke zaterdag (4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020)

Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie staat voor de deur en samen met de kinderen willen wij daar een onvergetelijke tijd
van maken! Judoschool van der Hoek organiseert daarom deze zomervakantie élke zaterdag een
judo(dag)kamp. Deze brief en het inschrijfformulier is bestemd voor alle judoka’s van 8 t/m 17 jaar.

WAT GAAN WE DOEN?

Tijdens het judokamp gaan we in de ochtend met z’n allen judoën en in de middag doen we leuke
(water)buitenspelletjes en gaan we zwemmen in Sportcentrum de Zandzee.

DATA JUDO(DAG)KAMPEN

In onderstaand schema vindt u de data van de kampen, de aanvangs- en ophaaltijden en tot wanneer u
uw zoon/dochter voor de kampen kunt aanmelden. Het is ook leuk om aan meerdere kampen deel te
nemen, dus wees er snel bij, want VOL = (helaas) VOL.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DATA KAMPEN
Zat. 4 juli 2020
Zat. 11 juli 2020
Zat. 18 juli 2020
Zat. 25 juli 2020
Zat. 1 Augustus 2020
Zat. 8 Augustus 2020
Zat. 15 Augustus 2020

AANVANG
09:30 uur –
09:30 uur –
09:30 uur –
09:30 uur –
09:30 uur –
09:30 uur –
09:30 uur –

09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

OPHALEN
18:30 uur
18:30 uur
18:30 uur
18:30 uur
18:30 uur
18:30 uur
18:30 uur

INSCHRIJVEN KAN T/M
Zat. 27 juni 2020
Zat. 27 juni 2020
Zat. 27 juni 2020
Zat. 11 juli 2020
Zat. 11 juli 2020
Zat. 11 juli 2020
Zat. 11 juli 2020

Bij tenminste 50 deelnemers kan een judo(dag)kamp doorgaan. Indien er onvoldoende animo is, zijn wij
helaas genoodzaakt om het kamp te annuleren. Met de ingeschreven kinderen zoeken wij dan naar een
passende oplossing.

LUNCH & DINER

We gaan gezellig met elkaar lunchen en we sluiten gezamenlijk af met een heerlijke avondmaaltijd.
U hoeft uw kind dus géén eten en/of drinken mee te geven, hier wordt de hele dag goed voor gezorgd.

WAT MOET UW KIND MEENEMEN?

We beginnen het kamp met judo, daarom is het handig als uw zoon/dochter thuis zijn/haar judopak al
heeft aangetrokken. Na de lunch gaan we sportieve activiteiten doen en daarom is het ook handig om
sportkleding én sportschoenen mee te geven die vies/nat mag worden. Met de kinderen die een
zwemdiploma hebben gaan we zwemmen onder toezicht, zwemspullen zijn dus ook belangrijk!

KOSTEN
De kosten per judo(dag)kamp bedragen €

32,50

Voor dit bedrag krijgt uw kind: judo, sport & spel, toegang zwembad, lunch/avondeten en tussendoor
voldoende eten en drinken.
AANBIEDING – Schrijf uw kind in één keer voor vier kampen in en betaal € 120,00 i.p.v. € 130,00!

JUDO(DAG)KAMP
8 t/m 17 jaar

INSCHRIJFFORMULIER JUDOSCHOOL VAN DER HOEK JUDO(DAG)KAMP 2020
(Jeugd van 8 t/m 17 jaar)

NAAM KIND:

__________________________________

LEEFTIJD:

__________________________________

ZWEMDIPLOMA(S):

__________________________________

ALERGIËEN/MEDICATIE:

__________________________________

KAMP(EN):
__________________________________
(vul nummer(s) of datum in van de gewenste judo(dag)kampen waaraan uw kind gaat deelnemen)

NAAM OUDER:

__________________________________

TELEFOONNUMMER:
__________________________________
(waarop u tijdens het betreffende judo(dag)kamp bereikbaar bent!)
E-MAILADRES:

__________________________________

REKENINGNUMMER:
(voor automatische incasso)

__________________________________

Met het plaatsen van mijn handtekening geef ik toestemming aan Judoschool van der Hoek om het verschuldigde bedrag van de
judo(dag)kamp(en) automatisch van het opgegeven rekeningnummer te incasseren. Ook geef ik toestemming dat Judoschool van
der Hoek foto’s maakt gedurende de judo(dag)kamp(en) welke zij op hun Facebook/Instagram en/of website mogen publiceren.

HANDTEKENING:

WIJ KIJKEN UIT NAAR EEN ONVERGETELIJKE ZOMERVAKANTIE SAMEN MET UW KIND(EREN)!

