Sportkampen coronaproof

Sportkampen kunnen en mogen doorgaan, wel mits het naleven van een aantal richtlijnen en maatregelen.
Om alles conform deze regels te laten doorgaan hebben wij beslist om onze zomersportactiviteiten licht
aan te passen en 3 kampen van telkens 4 dagen te organiseren.
• kinderen die ziek zijn of waren (symptomen hebben gehad in de 5 dagen voorafgaand aan het sportkamp)

of geen toestemming krijgen wanneer ze tot de risicogroep behoren kunnen NIET deelnemen
• Alle activiteiten worden uitgevoerd in contactbubbels van max 50 personen. Binnen deze bubbel geldt

geen social distance.
• Ophalen en brengen zal gebeuren met innachtneming van sociale afstand. Specifieke richtlijnen zullen

nog bezorgd worden. Ouders worden niet toegelaten in de sportaccommodatie.
• Er zal steeds de nodige aandacht zijn voor handhygiëne

Waar? Sporthal ‘Het Loo’, Antwerpsesteenweg 45, 2520 Ranst (Broechem)

Inschrijvingen :Op voorhand online inschrijven via https://reservaties.ranst.be/
De reservatie is pas definitief als je online betaald hebt.
Inschrijven kan tot een week voor de start van de activiteit of tot als de activiteit volzet is. Inschrijvingen
zijn beperkt (gezien de corona-maatregelen), dus wees snel als je zeker wil zijn van je plekje.
Meebrengen? Propere schoenen met lichte zolen, lunchpakket (jongeren), drankje en een stuk fruit of
een koekje om tijdens de pauze op te eten.

Privacyverklaring

Om als gemeente Ranst een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te
gaan met jouw persoonsgegevens (conform de Europese privacywetgeving).
Je persoonsgegevens die je in het formulier invult, worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden
• om te kunnen deelnemen/inschrijven voor de aangeboden sportkampen en om hiervoor aanwezigheidslijsten/ deelnemerslijsten te kunnen opmaken;
• voor de opmaak van de fiscale attesten
• voor het versturen van mailings voor toekomstige sportactiviteiten

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

Een uitgebreide versie van onze privacyverklaring vind je op https://www.ranst.be/proclaimer

Sportkamp jongeren

Telkens volledige dagen van 10 tot 16 uur

Voor wie? Voor alle jongeren geboren tussen 2008 en 2014

Wat? Een waaier van verschillende sporten.

Week 1: American games (baseball, frisbee, rugby, …)+ omnisport . Elke dag komt een typisch Amerikaanse
sport aan bod, afgewisseld met omnisport (allerlei leuke spelen en sporten)

Week 2: Racketspelen (mini-tennis, badminton, speedminton, …) + omnisport. Elke dag komt een
racketsport aan bod, afgewisseld met omnisport (allerlei leuke spelen en sporten)

Week 3: Balsporten (basketbal, volleybal, voetbal, korfbal, …) + omnisport. Elke dag komt een balsport aan
bod, afgewisseld met omnisport (allerlei leuke spelen en sporten)

Prijs? € 24 per week

Sportkamp kleuters

Telkens in de voormiddag, van 10 tot 12 uur
Voor wie? Voor kleuters geboren in 2015-2016
Wat? Allerlei leuke spelen en sporten.
We zorgen voor een gevarieerd aanbod waarbij alle basisbewegingsvaardigheden aan bod komen.
We werken telkens in thema’s:
Week 1: zon, zee, strand
Week 2: superhelden
Week 3: jungle

Prijs? € 12 per week

