Zwemkamp weekend vrijdag 8 t/m zondag 10juli 2022
Wie kunnen er mee met het zwemkamp?
Alle jongens en meisjes t/m 14 jaar die lid zijn van AquaWaarD kunnen mee op zwemkamp.
De kosten zijn € 50,- per kind. Dit bedrag wordt geïnd d.m.v. een automatische incasso.
Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 1 mei 2022 te worden ingeleverd bij één van de trainers.
Voor inlichtingen over het weekend kun je mailen naar Martijn Braam materiaalbeheer@aquawaard.nl
Het maximaal aantal deelnemers!
Er kunnen maximaal 40 kinderen mee op kamp i.v.m. de beschikbare materialen en ruimte.
De regel is volgens het gezegde: “wie het eerste komt, wie het eerste maalt”.
Waar gaan we naartoe?
Ook deze keer kunnen we weer naar het terrein van het zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar. Samen
met Alkmaar Sport en DAW hebben we weer een leuk programma vol sport een spel kunnen samenstellen!
Met natuurlijk ook een vossenjacht en bonte avond. Dat belooft weer een geweldig weekend te worden!
Na de inschrijving krijg je nog een brief met verdere informatie over tijden en de mee te nemen spullen.
Waar zoeken we nog hulp voor?
We zoeken nog ouders of andere vrijwilligers om te helpen met de vossenjacht (vrijdag avond) en voor het
op- en afbouwen van het kamp. Vrijdag middag om 13:00 zal een groep vrijwilligers de tenten op moeten
halen, vervoeren en opzetten. Zondag morgen 11:00 moeten de tenten weer worden opgebroken en
weggebracht.
Graag onderstaande invullen:
Naam kind:
Adres:
06 ouder(s) / verzorger (s):
E-mail:
Leeftijd:
Eigen vervoer:

Heen: Ja / Nee

Terug: Ja / Nee

Kan ander kind meerijden:

Heen: Ja / Nee

Terug: Ja / Nee

Facebook / Instagram:

Wel / Geen bezwaar tegen publicatie foto’s / video’s

Dieet / medicijnen:
Ik kan helpen vossenjacht:

Ja / Nee

Ik kan helpen opbouwen:

Ja / Nee

Ik kan helpen afbouwen:

Ja / Nee

Ondergetekende verleent hiermee een éénmalige SEPA machtiging aan Zwem- en Poloclub AquaWaarD om
voor het zwemkamp € 50,- af te schrijven. Dit zal rond 30 mei 2022 gebeuren.
Bankrekening IBAN:
Naam:
Datum:

Handtekening:

