Sportkampen 2010
Organisatie:
Inlichtingen:

Stad Diest, stedelijke sportdienst, VZW Spodi, stedelijke
sportraad en Diestse sportverenigingen.
Chris Dryvers
013/35.32.81
Andy Braem
013/35.32.89

Inhoud kampen:
Elke zomer biedt de stedelijke sportdienst een gamma van sportieve activiteiten aan.
Vanaf 3 jaar tot en met 18 jaar kan uw kind bij ons terecht voor deelname.
Alle sportkampen worden op een niet-schoolse, maar speelse manier gegeven door
ervaren sportmonitoren.
1. Inschrijvingen, inlichtingen en betalingen:
•

GEEN EERSTE INSCHRIJVINGSDAG MEER!
* Enkel met overschrijving betalen.

Vzw Sportpromotie sportkampen
Grote Markt 1, 3290 Diest.
Fortis nr.: 001-2272600-63
Dexia nr.: NIET meer geldig!
* Diestenaren vanaf 25 mei 2010.
* Niet-Diestenaren pas vanaf 8 juni 2010.
* Vroeger storten = terugstorten van het geld + automatische annulatie.
* De sportdienst ontvangt GEEN cash geld.
* Respecteer de opgegeven codes. Geen code = terugstorting van het geld.
* Vermelding op de overschrijving: naam, voornaam, geboortedatum en code.

•

Alle Diestenaren krijgen een vervroegde inschrijvingsdatum. Zij kunnen inschrijven
vanaf dinsdag 25 mei 2010.

•

Niet-Diestenaren kunnen pas inschrijven vanaf dinsdag

8 juni 2010.

OPGEPAST!
Fiscaal attesten worden uitgereikt op basis van het
domiciliëringsadres.
•
•

Geen telefonische inschrijvingen mogelijk.
Schrijf tijdig in. Wij aanvaarden slechts het maximum aantal deelnemers.

Annulaties door de klant:
• Bij elke annulatie wordt een annulatiekost van € 10 aangerekend
• Terugbetaling gebeurt uitsluitend per overschrijving.
• Annulaties door de sportdienst:
• Als een sportkamp om organisatorische redenen niet kan doorgaan, dan
wordt het deelnamegeld volledig terugbetaald.
• Om teleurstellingen te voorkomen gelieve eerst contact op te nemen met
de sportdienst om te informeren of er nog plaats is.
2. Aansprakelijkheid:
• De organisatie kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor schade
ten gevolge van diefstal, verlies, letsel of ongeval, berokkend aan de
deelnemers. Alle materiaal dat tijdens de activiteiten ter beschikking wordt
gesteld, dient in geval van verlies of schade door de deelnemers te worden
vergoed.
• Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie...) dat een invloed zou kunnen hebben
op het uitoefenen van het gekozen sportkamp, alsook het niet kunnen
zwemmen, dient vooraf aan de sportmonitor te worden gemeld.
3. Verloop van de activiteit:
• Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de
organisatie. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag en respect t.o.v. de
sportmonitoren en de andere deelnemers. Bij elke ernstige overtreding heeft de
organisatie of de sportmonitor het recht de in overtreding zijnde deelnemer uit te
sluiten, zonder dat deze aanspraak heeft op enige vorm van schadevergoeding
of terugbetaling!
4. Verzekering:
• Alle deelnemers zijn verzekerd door de stad Diest - VZW SPODI - in
samenwerking met het instituut voor Sportbeheer (ISB) en Ethias
5. Sociale, culturele en sportieve participatiepremie:
Wil je je kinderen laten deelnemen aan activiteiten maar heb je het uitgesteld omdat dit
financieel moeilijk is? Ook dit jaar kent het OCMW premies toe aan jongeren die
deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
013/35.06.26
jos.beckers@ocmwdiest.be
•

