ALGEMENE VOORWAARDEN sportkampen Sporttrack
Onze sportkampen gaan door op en rond Dikkebusvijver, gelegen tussen Ieper en Heuvelland.
Het verblijf is de Dikkebusvijvergîte, Dikkebusvijverdreef 21, 8908 Ieper. Deze vakantiewoning draagt het label
“jeugdtoerisme type B”, en is aldus volledig vergund en erkend door Toerisme Vlaanderen van de Vlaamse
overheid en door de stad Ieper.
De maaltijden worden genuttigd in de cafetaria van het restaurant “het Dikkebusvijverhuis”.
Voor de internen ziet de dagindeling er normaal als volgt uit:
7u30 opstaan

8u ontbijt 9u30 – 12u activiteiten

13u30 – 16u activiteiten

16u15 vieruurtje

12u15 middagmaal + ontspanning

17u – 18u30 activiteiten

19u avondmaal

20u activiteiten of ontspanning 22u bedtijd ( wanneer avondspel of kampvuur gaan we later slapen ).

Voor de externen ziet de dagindeling er normaal als volgt uit:
8u begin opvang

9u30 – 12u activiteiten

13u30 – 16u activiteiten

18u einde opvang

12u15 middagmaal + ontspanning

In de vermelde prijs zijn alle activiteiten, materiaalgebruik, doorlopende begeleiding door ervaren lesgevers,
B.A. verzekering en lichamelijke ongevallenverzekering, vervoer ter plaatse, het verblijf en alle maaltijden,
drank en tussendoortjes inbegrepen. Voor de externen zijn maaltijden, drank en versnaperingen niet
inbegrepen. De externen moeten dit zelf meebrengen.
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met uitnodiging tot betaling op het rek.nr. BE44 8601 1166 3045 van
Sporttrack. Pas na betaling is de inschrijving definitief.
Gegevens die worden opgevraagd noodzakelijk voor de inschrijving van een kamp, zullen alleen in het kader
van dat kamp gebruikt worden.
Een deel van het inschrijvingsgeld kan waarschijnlijk gerecupereerd worden via uw ziekenfonds. Best daar eens
informeren. In ieder geval wordt na het sportkamp een fiscaal attest opgestuurd voor eventuele
belastingvermindering.
Een annulering moet altijd via e-mail gebeuren op info@sporttrack.be en gestaafd worden door een
aanvaardbare reden of doktersattest. Dan pas wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. Er worden wel altijd
€ 25 administratiekosten aangerekend. Gebeurt dit op minder dan 2 weken voor de aanvang van het kamp dan
is dit € 50.
Enkele weken voor aanvang van het kamp wordt dan de laatste informatie opgestuurd wat betreft kledij,
planning, enz.
Deelnemers die zich tijdens het kamp niet gedragen zoals het hoort, kunnen door ons uitgesloten worden voor
verdere deelname.
Indien u niet wenst dat er foto’s van uw kind worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals aanmaak van
foldertjes of facebook dan moet dit vooraf gemeld worden.
Een sportkamp kan door onvoorziene omstandigheden door ons geannuleerd worden. Het reeds betaalde
inschrijvingsgeld wordt dan natuurlijk wel teruggestort, en dit zonder bijkomende schadevergoeding. Indien er
voor u hierdoor grote problemen zouden ontstaan dan helpen we wel zoeken naar een oplossing.
Meer informatie?
Mail naar info@sporttrack.be of bel 0475/455 666, het nummer van kampverantwoordelijke Hans Carryn.

