HUISHOUDELIJK REGELEMENT - VZW BE CREACTIVE
Organisatie

Aanwezigheid

‘Be Creactive Vzw’ organiseert vakantiekampen. Met de
vakantiekampen bieden wij tijdens de vakantieperiodes
een gevarieerde en kwalitatief goed onderbouwde
recreatie aan voor de jeugd met een afwisselend
aanbod van sport-, spel- en creatieve activiteiten.

Er wordt verwacht dat de kinderen aanwezig zijn in
gepaste kledij (sportkledij) van 09.00u tot 16.00u.
Uitzonderingen hierop kunnen enkel toegestaan worden
mits voorafgaande vraag van de ouders aan de
organisator.

Taalgebruik

Deelnemers.

De voertaal van de vakantiekampen is het Nederlands.




Periode
Schoolvakanties: kerstvakantie, krokusvakantie,
paasvakantie, zomervakantie (juli/aug), herfstvakantie
Dagindeling
De dagelijkse indeling is als volgt:
Gratis opvang:
08.00u tot 09.00u
Activiteit 1:
09.00u tot 09.40u
Activiteit 2:
09.40u tot 10.20u
Pauze1:
10.20u tot 10.40u
Activiteit 3:
10.40u tot 11.20u
Activiteit 4:
11.20u tot 12.00u
Lunchpauze:
12.00u – 13.00u
Activiteit 5:
13.00u – 13.40u
Activiteit 6:
13.40u – 14.20u
Pauze2:
14.20u – 14.40u
Activiteit 7:
14.40u – 15.20u
Activiteit 8:
15.20u – 16.00u
Gratis opvang:
16.00 tot 17.00u
Meebrengen





De deelnemers zorgen zelf voor een tienuurtje,
een middaglunch, een vieruurtje en drank mee aan
de kinderen.
Sportkledij / reservekledij
Sportkledij en sportschoenen met zwarte zolen
zijn niet toegelaten in de sportzaal.

Leeftijd: 2de kleuterklas tem 6de leerjaar
Kinderen kunnen door de organisator geweigerd
worden bij bijvoorbeeld: ziek zijn, onhandelbaar
zijn, niet voldoende hygiënisch verzorgd zijn,
mindervalide kinderen die een individuele
begeleiding nodig hebben en kinderen die het
normale verloop van de kampen belemmeren.

Leeftijdscategorieën
De vakantiekampen zijn georganiseerd per
leeftijdscategorie.
- Groep 1: 2de – 3de kleuterklas
- Groep 2: 1ste – 2de leerjaar
- Groep 3: 3de – 4de leerjaar
- Groep 4: 5de – 6de leerjaar
Begeleiding
De begeleiding van de kinderen gebeurt door
gediplomeerde lesgevers.
Infrastructuur
Sint-Antoniusschool
Opperstraat 32
(Ingang via fabrieksstraat – groene poort)
1770 Liedekerke.
Rechten en plichten van de deelnemers
De deelnemende kinderen hebben recht op een
speelse, sportieve en creatieve begeleiding door de
lesgevers. Zij hebben de plicht zich te schikken naar de

richtlijnen hun opgelegd door de organisator van de
vakantiekampen.
Verlies en beschadigingen.
‘Be Creactive Vzw’ is niet verantwoordelijk voor het
verlies van of de beschadiging van persoonlijke
voorwerpen, zoals: kledij, juwelen, elektronische
toestellen, enz.
‘Be Creactive Vzw’ zal de beschadigingen aan de
infrastructuur (Sint-Antoniusschool) veroorzaakt door
vandalisme laten herstellen op kosten van de ouders
van de deelnemer die aansprakelijk is.
Ziekte en ongeval
Bijzonderheden in verband met de gezondheid van hun
kind moeten door de ouders aan de organisator
worden medegedeeld (Inschrijvingsformulier). Bij
verwondingen door een ongeval of ziekte van een kind
tijdens de vakantiekampen, verleent de lesgever de
eerste hulp. De lesgever laat, indien nodig, het kind
onderzoeken en behandelen door een geneesheer en
verwittigt de ouders. Bij noodsituaties (ernstige
verwondingen of ziekteverschijnselen) verleent de
lesgever de eerste hulp en worden de hulpdiensten
onmiddellijk verwittigd. De ouders zullen nadien meteen
verwittigd worden.
De organisatie regelt nadien samen met u en de
verzekering de verder afloop. De monitoren kunnen
evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor
ongevallen.
Tarief
Het tarief is afhankelijk van kamp tot kamp en kan
teruggevonden worden op de website
www.becreactive.be
Korting
10 euro korting voor broer of zus

Inschrijving en betaling
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan via
de website (www.becreactive.be). Betalen kan contant
de eerste dag van het kamp (Gepast geld in een
gesloten briefomslag). De inschrijvingen zijn beperkt.
Inschrijven is enkel mogelijk voor de volledige duur van
het kamp.
Terugbetalingen.
Terugbetaling van inschrijvingsgeld is mogelijk, na
voorlegging van een medisch attest, indien het kind een
volledige week afwezig is. Terugbetaling van
afzonderlijke dagen is niet mogelijk.
Bekendmaking.
Het huishoudelijk reglement wordt aan de ingang van
de vakantiekampen duidelijk zichtbaar uitgehangen.
Door de deelname aan de vakantiekampen onderwerpt
men zich automatisch aan de bepalingen van dit
reglement
Fotomateriaal voor publicaties
Ouders gaan akkoord dat foto's/materiaal van
deelnemers gebruikt worden voor publicaties tenzij
'niet akkoord' expliciet bij de organisator gemeld
wordt.

