Snowboard
Informatie ski- en
snowboardkamp KERST
2020-2021
Beste ouders,
Dit jaar plan ik voor kinderen ouder dan 12 jaar opnieuw een kamp in Italië tijdens de KERSTvakantie! Deze keer wordt het een SKI- en SNOWBOARDkamp. De kinderen gaan dus (vooraf) kunnen
kiezen tussen ski of snowboard.
Een woordje uitleg voor nieuwe kinderen:
Als doelgroep voor het snowboardkamp richten we ons naar kinderen van het 1e tot en met 4e
middelbaar. we nemen dit jaar zowel BEGINNENDE als ERVAREN skiërs en snowboarders mee!
De locatie blijft gelijk: we logeren terug in het heem ‘Gran Baïta’. Tijdens de KERSTvakantie
organiseer ik naast het snowboardkamp ook een gezinsreis in het heem. Vandaar dat de plaatsen
vrij beperkt zijn (maximum 15 kinderen). Wees snel!
Mijn monitoren zijn ook voor het KERST-kamp echte wriemel-monitoren waar ik terecht fier op ben.
Super gemotiveerd en volledig vrijwillig. Ze zijn er voor de kinderen en beleven plezier aan wat
ze doen. We zijn geen professionele ski- en snowboardmonitoren, maar hebben genoeg ervaring
om een groep kinderen op een aangename manier te leren skiën of snowboarden. Dat hebben we
in het verleden meermaals bewezen.
De wriemel-aanpak staat natuurlijk ook bij dit kamp centraal. Wie wriemel kent, weet dat alles heel
kindgericht verloopt en dat we een gemoedelijke en vertrouwensvolle sfeer creëren. Zo voelen
de kinderen zich ook op duizend kilometer van huis echt thuis.
Let wel: De oudere leeftijd van de kinderen zorgt er voor dat hun skipassen (die inbegrepen zitten
in de prijs) een stuk duurder zijn. Dit prijsverschil verklaart meteen het verschil in prijs tussen het
kerst- en krokuskamp.
Geïnteresseerd? Lees dan gauw de ommezijde of surf naar www.wriemel.be en klik door naar
SKIËN voor meer info!
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WANNEER GAAT HET SKIKAMP DOOR?

Voor komende winter (2020-2021) voorzien we vanuit Wriemel 3 skikampen:
Wriemel gezinsreis KERST

Wriemel Ski- & Snowboardkamp
KERST

Voor ouders MET hun kinderen!

Voor pubers geboren in
2008 tot 2005
(1e tot 4e middelbaar)

Wriemel Skiën KROKUS

Voor kinderen geboren in
2014 tot 2009
(1e leerjaar tot 6e leerjaar)

Tijdens de kerstsvakantie
Van 25/12 tot 02/01
Info & prijzen: www.wriemel.be

Tijdens de kerstvakantie
Van 25/12 tot 02/01

Tijdens de krokusvakantie
Van 12/02 tot 20/02
Info & prijzen: www.wriemel.be

HOE KAN JE INSCHRIJVEN?

Om in te schrijven vul je vanaf zaterdag 13 juni het aanvraagformulier op onze site in.
(www.wriemel.be) Wees volledig, anders wordt het formulier niet doorgestuurd. Ik probeer jouw
formulier zo snel mogelijk te verwerken. Indien er nog plaats vrij is, stuur ik jou binnen de twee
weken een bevestigingsmail met opdracht tot betaling.
Het kampboekje met de nodige info (benodigdheden, uur van vertrek, aankomst, …) krijg je in
oktober per mail doorgestuurd.
We raden aan om zo spoedig mogelijk in te schrijven. Zo ben je zeker van een plaats en kan ik
alles vlot plannen. Gewoonlijk zit alles altijd snel vol bij wriemel, wees er dus zeker tijdig bij!
WAT KOST EEN WRIEMEL SNOWBOARDKAMP?

De prijs voor komende winter voor het snowboardkamp blijft gelijk aan vorig jaar en bedraagt dus
694 euro per kind. In deze prijs zit alles inbegrepen: de verplaatsing met de bus, overnachtingen
en maaltijden, huur van skilatten, skibotten en skihelm (idem snowboardmateriaal), zelfs de
skipassen!
=> Wie geen lid is van Wriemel, betaalt bovenop de inschrijvingsprijs 5 euro verzekering.
=> De kinderen hoeven géén zakgeld mee te nemen, er worden géén extra kosten meer
aangerekend.
=> Na het kamp zullen formulieren voor eventuele tussenkomst bij de mutualiteit en/of werkgever
meegegeven worden. Voor de duidelijkheid: fiscale attesten zijn enkel voor kinderen onder 12
jaar!
=> De kinderen hebben geen reispas nodig, wel een elektronische identiteitskaart. Vraag deze
tijdig aan bij jouw gemeente!
Wriemelende groeten,
Jurjen Maudens en het Wriemel-team
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