Gymnastiekvereniging D.E.V. gaat weer op zomerkamp!
Ook dit jaar gaat D.E.V. weer op zomerkamp. Vind je het leuk om met z'n achten of tienen in een grote tent te slapen,
bosspelen en waterspelletjes te doen? Vraag je ouders dan of je mee mag met het SUPERLEUKE ZOMERKAMP ,
georganiseerd door de KNGU. Hieronder volgt belangrijke informatie voor je ouders.
We gaan in de eerste week van de zomervakantie (zo 14 juli t/m za 20 juli 2019).
Zomerkamp begint voor alle kinderen op zondag 14 juli vanaf 14.00 uur. Dan krijgen ze hun tent toegewezen, waarna de grote opening volgt
om 15.30 uur. De sluiting voor de kinderen van 6 t/m 8 jaar is op woensdag 17 juli om 11.00 uur en voor de oudere kinderen op zaterdag 20
juli om 11.00 uur.
De sluiting is het dank moment aan de vele vrijwilligers die het zomerkampplezier van uw kind(eren) hebben weten te realiseren.
We benadrukken dat aanwezigheid bij de sluiting verplicht is.

Het thema van zomerkamp 2019:

“ALLES OP Z’N KOP”
De leeftijdsindeling is als volgt:
Leeftijdscategorie

Kampduur

Superjongerenkamp (Sjoka)

6 t/m 8 jaar

Halve week: Zondag t/m woensdag

Jongerenkamp (Joka)

8 t/m 10 jaar

Hele week: Zondag t/m zaterdag

Tienerkamp (Tika)

10 t/m 12 jaar

Hele week: Zondag t/m zaterdag

Middenkamp (Mika)

12 t/m 15 jaar (minimaal brugklas afgerond)

Hele week: Zondag t/m zaterdag

Ouderenkamp (Ouka)

16 t/m 18 jaar

Hele week: Zondag t/m zaterdag

De kosten per deelnemer zijn als volgt.
Lid van DEV (KNGU lid)

Sjoka

Joka

Tika

Mika

Ouka

€ 90,00

€170,00

€170,00

€170,00

€170,00

Geen lid van KNGU
€108,00
€204,00
€204,00
€204,00
€204,00
Er wordt per deelnemer €20,00 euro extra aan KNGU- leiding-kosten gerekend (uitgezonderd Ouka). Als DEV de leiding voor alle dorpen zelf
rond krijgt (dus we maken geen gebruik van leiding via de KNGU) dan wordt de €20 aan leidingkosten na afloop van het kamp weer
teruggestort.
Het is ook mogelijk om voor een andere week in te schrijven, maar dan is D.E.V. niet aanwezig. Inschrijven kan als particulier. Er kan ook
gekozen worden voor een week gym- of danskamp. Alle informatie is te vinden op www.zoka.nl
Inschrijven:

.

Inschrijven kan door inleveren van onderstaand strookje vóór 20 februari 2019. Niet later en vol=vol!

•

Na inschrijving ontvangt u een inlogcode voor het definitieve inschrijfformulier. Met deze inlogcode komt u ook op de pagina waar
de betaling via iDEAL moet worden gedaan.
Annuleren:
•
Bij annuleren tot 8 weken voor vertrekdatum wordt €10,- voor sjoka’s en €20,- voor overige groepen in rekening gebracht.
Bij annuleren tussen 8 en 4 weken voor vertrekdatum wordt 50% van het kampgeld in rekening gebracht.
Bij annuleren vanaf 4 weken voor vertrekdatum wordt 100% van het kampgeld in rekening gebracht.
Enkele weken voor aanvang van het zomerkamp zal er voor de ouders een informatie avond zijn. Datum hiervan volgt nog.
Kijk ook op: www.dev-oostzaan.nl.
Zijn er nog vragen, stel ze gerust. Dit kan bij: Hetty de Lange Tel. 075-6844325 en bij Connie Roco Tel.075-6845192 of 0620579833.
---------Lever onderstaand strookje in voor 20 februari 2019 bij je leiding of bij Hetty de Lange Kerkstraat 106A of Connie Roco de Wering 93----JA, IK WIL MEE OP KAMP
Naam:
Telefoonnummer:
Adres:

Email adres:

Postcode en plaats:

Geb.datum:

Ik ga mee met de : (omcirkelen)
Sjoka

Joka

Ja, als ouder wil ik wel mee als leiding als daar plaats voor is.
Naam:

Tika

Mika

Ouka

