Beste judoka’s / Ouders / Verzorgers,
Wie heeft er zin om een zomers carnaval weekend met je judomaatjes te vieren !!!
Shintai organiseert een super kampweekend van 16-17-18 Juni 2017
We verblijven dit jaar bij een geweldig leuke locatie. We reizen af naar Renesse om daar bij
CJV Kamp met onze jeugd een gezellig kamp weekend te vieren. Deze locatie heeft een eigen
terrein met acht persoons slaaphuisjes, een recreatiezaal, een eetzaal, een speelveld met
speeltoestellen, een sportveld en ga zo maar door. (www.cjvkamp.nl)

Omdat de locatie wat verder weg is hebben we dit jaar een Touring bus gereserveerd.
Dit scheelt u ouders / verzorgers een ritje op en neer. Vrijdag middag zal de jeugd vanuit
Halsteren dus gezamenlijk afreizen naar Renesse. Dat is op zich al een belevenis !
Het thema van dit jaar zal zijn :
“ Zomer Carnaval “
Wij zijn natuurlijk al volop bezig met het plannen van allerlei leuke, sportieve en spannende
activiteiten voor dit weekend. Wat we allemaal gaan doen verklappen we natuurlijk niet ! Ook
voor de oudere judoka’s is er weer een spannend programma !
Het kamp is voor judoka’s vanaf 6 t/m 18 jaar.
De kosten voor het totale weekend bedragen € 60,00 p/p (2e of 3e kind uit een gezin € 55,00)
Inschrijven en voldoen van het inschrijfgeld kan tot en met vrijdag
21 April met het bijgevoegde formulier.
Wees er echter snel bij want er is plaats voor maximaal 50 kinderen.
Als het er om spant houden we de volgorde van inschrijving aan.
Vol is vol !
Het kamp start vrijdag avond om 17.30 uur in Halsteren. Je dient dan tussen 17.15 en 17.30 uur
door je ouders/verzorgers bij Sportpark de Beek afgezet te worden. Vanuit hier vertrekt de bus
rond 17.30 uur richting Renesse. Daar aangekomen helpt onze leiding de kids met het
gereedmaken van hun slaapplaats in een van de acht persoons huisjes. In alle huisjes slapen
zoals gewoonlijk ook weer een of meerdere leidingen.
Het kamp wordt zondag middag om 15.00 uur afgesloten. Je ouders/verzorgers komen je dan
op ons kamp in Renesse weer ophalen.
Voor extra vragen over het kamp kan je contact opnemen met: Peter Goossens, 06-28772961
Wij gaan er alles aan doen om er weer een fantastisch weekend van te maken !

JIJ GAAT TOCH OOK MEE !!

Inschrijfformulier Judokamp 2017
( In te leveren tezamen met het inschrijfgeld op Uiterlijk 21 April )

Naam kind

:

J/M

____

___

Geboorte datum

:

___

Adres

:

___

Postcode / woonplaats

:

___

Huisarts

:

Telnr :

___

Ziekenfonds nummer

:

Maatschappij :

___

Gegevens gezondheid

:

___

Kan zwemmen ? ja / nee :

___

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen?

___

Zo ja welke, hoe moeten ze bewaard worden, en hoe moeten zij worden ingenomen.

___

___

Naam en verblijfplaats ouders/verzorgers tijdens het judokamp

Naam ouders/verzorgers :

___

Adres

:

___

Postcode / Woonplaats :

___

Tel thuis

:

Mobiel nr :

___

Email adres

:

___

Andere bijzonderheden :

___
___

Bestelling Judokamp DVD met film en foto’s van ons kamp

Kamp DVD 2017

: Ja / Nee (levering sep/okt 2017)

Kosten : € 7,50

___

De kampleiding zal alles in het werk stellen om het uw zoon/dochter naar zijn/haar zin te maken. Alle denkbare gevaren zullen zoveel
mogelijk worden vermeden. Mocht er onverwachts toch een ongeval plaats vinden, dan kan de leiding en Sportschool Shintai niet
aansprakelijk worden gesteld voor dat ongeval dan wel de gevolgen van dat ongeval. Deelname aan het judokamp is op eigen risico.
Ondergetekende verklaart geen bezwaar te hebben dat hun zoon/dochter/pleegkind meegaat op judokamp, en gaat akkoord met
hetgeen hierboven staat omschreven.

Naam ouders

Handtekening ouders

__________________________

__________________________

