Dansstudio

Cre@rT
10e DANSKAMP
Voor kinderen vanaf 7 jaar (°2010)
t/m 12 jaar

Wat is een danskamp?
Een danskamp is een intensieve dansstage
gekoppeld aan een stukje vakantie. Het
verblijfcentrum werd zodanig gekozen dat zowel
bewegingsruimte als ontspanningsmogelijkheden
aanwezig zijn. Een ideale formule voor wie zijn
favoriete vrijetijdsbesteding wil aanleren of
verbeteren. Het kamp eindigt met een kleine
presentatie van wat de kinderen geleerd hebben.
Dansprogramma
Dagelijks staan er verscheidene uren dans op het
programma, verspreid over voor- en namiddag.
De dansers worden uiteraard opgesplitst in
leeftijdscategorieën.
Dansdocenten
De danslessen worden gegeven door
gediplomeerde docenten met een pedagogisch
getuigschrift.
Ontspanningsprogramma
Naast het dansgedeelte zorgen begeleiders voor
sport en spel tussen de dansmomenten en tijdens
de avondactiviteiten. Deze activiteiten kunnen
bestaan uit : zoektocht, bosspel, quiz, en zeker
zwemmen daar er een privé- binnenzwembad
aanwezig is.

8/07/’17 – 12/07/’17
Interesse, maar je bent al te oud?
Informeer naar onze jongerendansstage
INFO : Cre@rt o.l.v. Dominique Lauwers
0476/90.70.71
www.dansstudiocreart.be

Type dagindeling
08u00
09u00 – 12u15
12u30
14u00 – 17u00
17u00
18u00
19u00

wekmoment en ontbijt
danslessen / activiteiten
middagmaal
danslessen / activiteiten
opfrismoment
avondmaal
avondactiviteit en
bedtijd volgens leeftijd

Wie kan deelnemen?
Zowel leden van jazzdansstudio Cre@rt, als nietleden, vb leerlingen van de balletafdeling en
andere niet-leden buiten onze dansschool
Prijs?
Leden jazzdansstudio Cre@rt
Niet-leden

275,- euro
299,- euro

In deze prijs zit inbegrepen :
 Het volledige aanbod van verschillende
dansstijlen
 Overnachting + vol pension
 Gebruik privé-binnenzwembad, enkel
onder begeleiding
 Verzekering
 Onkosten activiteiten
De ouders staan zelf in voor het vervoer van en
naar de kampplaats.
Waar?
Luxe vakantiewoning in de Belgische Ardennen,
in de omstreken van het pittoreske La Roche en
Ardenne

Inschrijving + betaling
Opgelet : de plaatsen zijn beperkt! Zolang er
plaatsen vrij zijn, kan u inschrijven door het
afgeven van het inschrijvingsformulier. Zo wordt
uw plaats tijdelijk gereserveerd. Nadien worden
de betalingsmodaliteiten naar u toegestuurd en
van zodra dat in orde is, wordt de inschrijving
pas definitief.
Inschrijvingsformulieren kunnen steeds
bijbesteld worden, tel 0476/90.70.71 of
info@dansstudiocreart.be

JIJ KOMT TOCH
OOK MEE ?

AANVRAAGFORMULIER
TOT INSCHRIJVING
Reserveer tijdig uw plaats!!!

Aanvaarding
Van zodra het inschrijvingsformulier in ons bezit
is, wordt uw plaats gedurende 1 maand
gereserveerd. De betalingsmodaliteiten worden
dan naar u toe gestuurd en van zodra deze
gebeurd zijn, is de inschrijving pas definitief.

Naam + voornaam :……………………………...

GEWOON DOEN!

Straat + nr : ………………...……………………
Postcode : …………………..…………………...
Woonplaats : …………………………………….
Telefoon : ……………………………………….
Gsm ouders: ……………………………………..
Geslacht : ………………………………………..
Geboortedatum : ………………………………...
E-mailadres:……………………………………..

Annulatieregeling
Elke afzegging dient schriftelijk of per mail te
gebeuren en brengt annulatiekosten met zich
mee, het bedrag is afhankelijk van de
opzegtermijn :
 Tot 2 maanden voor aanvang : 70,- euro
 Tussen 1 en 2 maanden voor aanvang :
100,- euro
 Tot 1 maand voor aanvang : het volledig
betaalde bedrag

UITZONDERINGEN :


Rekeningnummer (in geval van terugbetaling ) :
…………………………………………………...
Danservaring : ervaring / geen ervaring
Wie reeds gedanst heeft, vult de klas of het
niveau in van het laatste dansjaar :
…………………………………………………...
Datum : ………………………………………….
Handtekening (ouders of voogd) :
…………………………………………………...







De deelnemer krijgt een ongeval tussen
de 7 dagen of bij aanvang : 70,- euro
(medisch attest!)
Wanneer de afmelder (ongeacht de reden)
zorgt voor een vervanger, blijven de
annulatiekosten beperkt tot 60,administratiekosten
Onderbreken van de stage of afwezigheid
(ongeacht de reden) geeft geen recht op
terugbetaling
Indien het danskamp niet kan doorgaan
wordt het deelnemingsgeld volledig
terugbetaald
De organisatoren zijn niet
verantwoordelijk voor lichamelijke
letsels en/of diefstal

