Huishoudelijk reglement
Boukichou basketbalcamp 2020
Algemeen
Wat is het basketbalkamp?
Het basketbalkamp is een sportkamp voor kinderen en jongeren vanaf U8. Basketbal staat
centraal en dus zullen alle oefeningen, trainingen, advies, … basketbal gerelateerd zijn.
Pedagogisch beleid
Het basketbalkamp wil gelijke kansen geven aan elk deelnemend kind. Dit wil zeggen dat
we rekening houden met elk kind en wat het aankan. We gaan persoonlijk en informeel om
met de kinderen. Waar nodig worden er duidelijke en consequente grenzen getrokken en
afspraken gemaakt.
Hoofdmonitor
Voor alle vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij de hoofdmonitor Charlotte
Dielman.

Praktische informatie
Adres
Het basketbalkamp gaat door in de nieuwe sporthal van de Sportcampus Olympus
(Pegasus). Het adres is Schapenstraat 45, 8400 Oostende.
Verzekering
De kinderen zijn tijdens het sportkamp niet verzekerd voor lichamelijke letsels en BA. Voor
materiële schade veroorzaakt door het kind wijzen wij op de verantwoordelijkheid van de
ouders en raden wij aan om een familiale verzekering (BA) af te sluiten.
Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt bij de organisatie. De aangifte gebeurt
tijdig zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan gebracht worden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Bereikbaarheid
U kan ons steeds telefonisch contacteren op het telefoonnummer 0495526383 of per e-mail
charlotte@kbcamp.be .

Inschrijven
Inschrijvingen
Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven.
Hoe inschrijven?
Inschrijvingen gebeuren enkel online via de site http://www.kbcamp.be/#inschrijven . U vult
alle nodige gegevens in en vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met de factuur. De
inschrijvingen zijn gelimiteerd. Eens de limiet bereikt, wordt er gewerkt (indien gewenst)
met een reservelijst.
Kostprijs
Het basketbalkamp kost €175 per persoon. Het tweede (en derde) kind uit éénzelfde gezin
betaalt €165 per persoon.
Wat is inbegrepen in de prijs:
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Goodiebag
Tussendoortjes
T-shirt
Activiteiten op verplaatsing

Betaling
Zodra het volledige bedrag of de eerste schijf van de afbetaling van de deelnemer(s) op de
rekening staat is het kind officieel ingeschreven.
De betaling kan op twee manieren gebeuren:
1. U schrijft meteen het bedrag van €175 over.
2. U betaalt het basketbalkamp in drie schrijven van €75, €50 en €50. Deze moeten
voor de vervaldatum gebeuren. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen na
vervaldatum op de rekening staat, wordt de inschrijving geannuleerd. De
voorafgaande betalingen worden niet teruggestort.
Gebruik de juiste communicatie zoals op de facturatie. Indien dit niet het geval is, moet u
dit meteen melden.
Annuleren
Annuleren is enkel mogelijk mits een medisch attest. Er is een administratiekost van €20 bij
een annulering tot twee weken voor aanvang van het kamp. Is de aanvang van het kamp
minder dan 30 dagen wordt er 50% terugbetaald.
Er is geen terugbetaling bij annulatie minder dan 24 uur voor aanvang van het kamp.

Dagplanning
Uurregeling
09.15 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 16.15

Onthaalmoment
Sport
Pauze met een tussendoortje
Sport
Lunchpauze met verse soep
Sport
Pauze met een tussendoortje
Sport
Afhaalmoment

Tussendoortjes
Wij voorzien twee tussendoortjes per dag per deelnemer.
Lunch
Ieder kind brengt een eigen lunchpakket mee.
Drank
Wij motiveren alle deelnemers om water te drinken. Het is mogelijk om drinkbussen op te
vullen met drinkbaar kraantjeswater. Alcoholische dranken en energiedrankjes zoals Red Bull
zijn niet toegelaten.
Kledij
Tijdens het basketbalkamp vragen wij aan elk kind om een sportieve outfit te dragen.
Aangepaste sportschoenen/basketbalschoenen zijn aangeraden aangezien we enkele uren
na elkaar sporten. Iedere deelnemer krijgt een T-shirt die inbegrepen is in de prijs. Wij
vragen dan ook om elke dag die T-shirt te dragen.
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GSM gebruik
GSM gebruik is enkel toegestaan tijdens de lunchpauze.
Pesten en wangedrag
Wij verwachten van de kinderen een positieve attitude tijdens het basketbalkamp. Pesten is
ten allen tijde verboden. Indien dit gedrag van het kind zich herhaalt, zullen we de ouders
hierover aanspreken.
Opmerkingen
Indien u een opmerking of klacht heeft, kan u zich tijdens het onthaal- of afhaalmoment
wenden bij de hoofdmonitor.

Afspraken
Inlichtingenfiche
Na de inschrijving ontvangt u een inlichtingenfiche. Deze dient volledig ingevuld en
ondertekend te worden. U kan de fiche e-mailen of opsturen per post. Wij moeten de fiche
ontvangen voor het begin van het basketbalkamp. Op de fiche maakt u de volgende keuze:
- Het kind mag zelfstandig het basketbalkamp verlaten.
- Het kind wordt afgehaald door een aangegeven persoon/personen. Indien een
andere persoon dan vermeld op het inlichtingenfiche het kind afhaalt, moet dit
vooraf schriftelijk worden meegedeeld aan de sportdienst. Dit gebeurt tijdens het
onthaalmoment of vooraf per e-mail.
Gegevensfiche
Na de inschrijving ontvangt u een gegevensfiche. Deze dient volledig ingevuld en
ondertekend te worden. U kan de fiche e-mailen of opsturen per post. Wij moeten de fiche
ontvangen voor het begin van het basketbalkamp.
Op de fiche vult u alle persoonlijke gegevens van de deelnemer in. Elke wijziging dient
gemeld te worden aan de organisatie.
Deze fiche wordt na het kamp vernietigd ter navolging van de privacywet.
Medicatie
Ter bescherming van het kind wordt er door de organisatie van het basketbalkamp geen
medicatie toegediend. Vraag daarom aan de arts om medicatie voor te schrijven die ’s
morgens en/of ’s avonds kan ingenomen worden buiten het basketbalkamp.
Indien het kind expliciet medicatie dient in te nemen tijdens het basketbalkamp gelden
volgende regels:
- De medicatie moet tijdens het onthaalmoment afgegeven worden aan de
hoofdmonitor (Charlotte Dielman).
- Wij hebben een schriftelijke toestemming (ouders/arts) nodig om de medicatie te
mogen toedienen.
- Wij hebben een medisch voorschrift nodig.
- Op de flacon/tube/fles/verpakking dient door de apotheker het volgende duidelijk
vermeld te worden:
Naam van de inhoud.
Naam van de dokter/apotheker.
Naam van het kind.
Datum van aflevering en vervaldatum.
Dosering en wijze van toediening.
Duur van de behandeling.
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Wijze van bewaring.
Diefstal
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal. Wel zal de organisatie de nodige
stappen ondernemen en indien nodig de autoriteiten inschakelen.

Privacy
In overeenstemming met de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heeft men als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens
betreffende het kind, uzelf en of uw gezin en kan je wijzigingen ervan vragen. Bijkomende
inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.
Alle medewerkers van het basketbalkamp houden zich aan het beroepsgeheim. Zij delen
geen informatie over het kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden en nemen de nodige
discretie in acht.
Tijdens het basketbalkamp wordt er beeldmateriaal gemaakt zoals foto’s en video’s van de
kinderen. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden binnen de sportkampwerking, als
publicatie op de website en social media, als promotie voor de werking van de diensten of
voor andere activiteiten eigen aan de werking. Indien u wenst dat het beeldmateriaal van
uw kind(eren) niet gebruikt wordt voor deze doeleinden kan u dit melden aan de
organisatie.
Indien u uw kind inschrijft voor het basketbalkamp, keurt u automatisch het huishoudelijk
reglement van het basketbalkamp goed.
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