Sportopia vzw
Regels en afspraken

Gemeentebestuur Beersel
Sportdienst
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Sportopia vzw
Vroenenbosstraat 82
1653 Dworp
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1. ALGEMEEN
1.1

Wie organiseert het sportkamp/sportactiviteiten?

De gemeente van Beersel organiseert de sportkampen in samenwerking met:
Sportopia vzw
Vroenenbosstraat 82
1653 Dworp
0478 37 88 94
sportopiavzw@gmail.com
De contactpersonen bij Sportopia vzw zijn:
 Diandra Degelaen: 0485 05 52 15
 Timme Verschingel: 0478 37 88 94

1.2

Waar en wanneer worden de sportkampen georganiseerd?

Waar?
De sportkampen gaan door op verschillende locaties:
 Sportschuur H. Meerts te Dworp
 Sportcomplex Vogelenzang te Lot
 Sportzaal Kerkeveld te Beersel
 Sint-Victor Dworp
Wanneer?
 Paasvakantie
 Zomervakantie
 Herfstvakantie

1.3

Wie kan naar de sportkampen komen?

De sportkampen zijn voor kinderen tussen 3 jaar en 15 jaar




Minikamp: leeftijd van 3 jaar t.e.m. 6 jaar
Sportkamp: leeftijd van 7 jaar t.e.m. 15 jaar
Mountainbike: Leeftijd van 10 jaar t.e.m. 14 jaar

Kinderen die tijdens de sportweken grensoverschrijdend gedrag vertonen t.o.v. de monitoren, andere
kinderen of derden, worden geweigerd voor verdere deelname.
Inschrijven kan via https://beersel.ticketgang.eu/

1.4

Verzekering

Op sportkampen/activiteiten is uw kind verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid bij Smismans en partners. Het polisnummer is 305.27.394 (Fidea)
Wilt u schade of een ongeval op het sportkamp melden? Contacteer Sportopia vzw binnen 24 uur via:
 0478 37 88 94 of 0485 05 52 15
 sportopiavzw@gmail.com
Veroorzaakte uw kind zelf schade aan materiaal of gebouwen op het sportkamp? Contacteer dan uw
familiale verzekering.

1.5

Klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten? Spreek gerust de hoofdmonitor en/of verantwoordelijk van
Sportopia vzw aan. We houden zo veel mogelijk rekening met uw vragen en noden. Samen zoeken
we naar oplossingen.

1.6

Taal

De monitoren praten Nederlands met uw kind. Het is dus belangrijk dat uw kind Nederlands kent,
zodat het zich goed voelt op het sportkamp.

2. INSCHRIJVEN
2.1

Wanneer kan u uw kind inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 1 januari (jaarlijks) tot een week voor aanvang van het kamp. Indien onze
maximum capaciteit vroeger bereikt wordt, zullen de inschrijvingen vroeger worden afgesloten.

2.2

Hoe schrijft u uw kind in?

U dient uw kind in te schrijven:
 via https://beersel.ticketgang.eu/
 inschrijving is pas definitief na betaling

2.3

Welke documenten moet u invullen?
 Inlichtingenfiche (Medische fiche + GDPR ). Deze fiche zit verwerkt in uw gezinsaccount
van TicketGang, gegevens van alle gezinsleden kunnen op elk ogenblik aangepast
worden.

3. BETALEN
3.1

Hoeveel betaalt u?

Inbegrepen
In de prijs is een vieruurtje (fruit) inbegrepen.
Kraantjeswater is ter beschikking om herbruikbare kruik te vullen.

Zelf meenemen
U geeft zelf een tienuurtje,
lunch en een drankje mee.

Minikamp: 9 euro per dag
Sportkamp: 17 euro per dag
Mountainbikekamp: 10 euro per halve dag
OPGELET: Inschrijving is pas definitief na betaling (via TicketGang).

3.2

Wat bij annulatie ?

Annulatie door de deelnemer:
Hebt u uw kind ingeschreven, maar kan het niet naar het sportkamp komen? Dan betaalt u 20%
administratieve kost van het inschrijvingsgeld, tenzij:
Medisch attest:
Als uw kind ziek of gekwetst is en u hebt een medisch attest van de dokter op naam van uw kind,
dan hoeft u niet te betalen voor het sportkamp.
Wordt uw kind ziek tijdens het sportkamp, de resterende dagen worden terugbetaald
op vertoon van een geldig medisch attest op naam van het kind.
Annulatie door de organisatie:
Overmacht – pandemie
Het inschrijvingsgeld wordt omgezet in een voucher (tegoedbon) die geldig is voor 1
jaar binnen de activiteiten van Sportopia vzw.
Indien de voucher niet kan gebruikt worden omdat er niets passend is binnen een
bepaalde leeftijdscategorie of sportactiviteiten wordt er na 1 jaar over gegaan tot
100% van de terugbetaling. Aanvraag dient door de betrokkene zelf gedaan te
worden.

3.3

Fiscaal- en mutualiteitsattesten

Zowel het fiscaal- als het mutualiteitsattest zullen beschikbaar zijn na de activiteit via TicketGang.

3.4

Vrijetijdscheques

Bezorg de papieren vrijetijdscheque aan de sportdienst. Dan wordt het bedrag van de
cheque aan de portefeuille in Ticketgang toegevoegd.

4.PRAKTISCHE AFSPRAKEN
4.1

Wanneer kan u uw kind brengen en ophalen?


Voor het minikamp starten de activiteiten van 09u tot 12u, met opvang voorzien van 08u30 tot
12u30.



Voor het sportkamp voorzien we opvang van 08u tot 17u, de activiteiten starten van 09u tot 16u.



Voor het mountainbikekamp wordt er geen opvang voorzien.

Let op: gebeurt het vaak dat u uw kind te laat brengt of te laat afhaalt? Dan kunnen wij beslissen om
uw kind niet langer toe te laten op de kampen/activiteiten.

4.2

Kleren en gadgets

Sportkledij en regenkledij. Gelieve deze zoveel mogelijk te labelen en of van naam te voorzien.
Sportschoenen die geen verkleuringen/of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten EN een apart
paar schoenen voor de buitensporten.
Doe een regenjas en stevige schoenen of laarsjes aan als er kans is op regen.
Geef een hoedje of petje mee en zonnecrème op zonnige dagen.
Geef extra kleren mee aan uw kind van 3 en 4 jaar voor in het geval van een ongelukje.
Uw kind moet zindelijk zijn. Als hij of zij niet zindelijk is, mag uw kind niet naar het sportkamp komen.
Schrijf de naam van uw kind op jassen, zakjes, brooddozen of andere voorwerpen. Zo vermijdt u dat
voorwerpen verloren gaan. Sportopia vzw en het gemeentebestuur Beersel zijn niet verantwoordelijk
voor diefstal, schade aan of verlies van persoonlijke spullen.

4.3

Medicijnen

Sportopia vzw heeft een koffer met spullen voor Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO). De monitoren
nemen een kistje met spullen mee tijdens een uitstap.
Vermeld op de medische fiche (inlichtingenfiche in TicketGang) van uw kind met welke aandoeningen
de monitoren rekening moeten houden.
De monitoren mogen geen medicijnen geven. Wij raden aan om uw huisarts medicijnen te laten
voorschrijven die u ’s morgens en ’s avonds kan geven.
Een uitzondering is mogelijk:
 als de dokter de monitoren de toelating geeft de medicijnen te geven
 als de monitoren de medicijnen kunnen geven volgens de gegevens die u invulde op de
medische fiche (inlichtingenfiche in TicketGang)

4.4

Verboden te roken en alcohol te gebruiken

Het is verboden te roken en alcohol te gebruiken op en rond het sportkamp: in de gebouwen, op
de speelplaatsen, sportterreinen en in andere ruimten.

4.5

Filmpjes en foto’s

Wij vragen u bij elke inschrijving een toelating voor het gebruik van beeldmateriaal (Toelating
beeldmateriaal: Geeft u Sportopia vzw en het gemeentebestuur van Beersel de toelating om de
genomen beelden (foto’s & filmpjes) van uw kind tijdens de sportweken & mini sportweken te
gebruiken voor promotionele doeleinden van Sportopia vzw en de Gemeente Beersel?. Indien u niet
wenst dat beeldmateriaal van uw kind gebruikt wordt, kan u een e-mail sturen naar
sportopiavzw@gmail.com met een foto van uw kind als bijlage. Deze foto is dan nodig om uw kind te
herkennen op groepsfoto’s en zal enkel hiervoor worden gebruikt. Zonder foto kunnen wij u dit niet
garanderen.

