Zomerkamp @ Blankenberge
Periode:

zondag 10/07/2022 (18u) tot zondag 17/07/2022 (10.30u)

Locatie:

Sport Vlaanderen
Koning Boudewijnlaan 15b
8370 Blankenberge
De verblijfsruimte bevat 34 kamers van 2, 3 of 4 bedden, elk met eigen sanitair
met wastafel, douche en toilet op de kamer.
De sporthal bevindt zich op het domein en bevat 3 ruime volleybalterreinen.
Verder is er ook een polyvalente ruimte voor o.a. ping-pong.
Er zijn ook tal van outdoorterreinen, zoals een omnisportterrein, een finse piste
en een beachvolleybalterrein.
Binnen de verblijfplaats hebben we een eigen ontspanningsruimte met eigen bar
waar we ‘s avonds gezellig kunnen samen zijn.

Leeftijdscategorie:

U11 (°2011-°2012) – U13 (°2009-°2010) – MU15 (°2007-°2008)

Inschrijvingen:

Pro Volley-kids kunnen voorinschrijven vanaf 15/10/2021.
Nieuwe deelnemers kunnen inschrijven vanaf 30/10/2021.
www.pro-volley.be

Kostprijs:

€ 399
Inschrijving is definitief bij ontvangst van het voorschot van € 100.
Het overige bedrag van € 299 dient betaald te worden voor 1/04/2022.
Rekeningnummer: BE60 9733 9128 2270
Mededeling: Zomerkamp Blankenberge 2022 + (naam van de deelnemer)

Inbegrepen:

- 7 overnachtingen in het complex van Sport Vlaanderen
- ontbijt, lunch en avondeten in het complex van Sport Vlaanderen
- tussendoortjes in de voor- en namiddag (fruit, koek, drankje)
- 18u volleybaltraining (preventie + techniek)
- alternatieve volleybalactiviteiten zoals challenges, smashvolley, …
- elke dag een ontspannende nevenactiviteit
- namiddag naar het strand voor strandspelen en ontspanning
- namiddag zwemmen in het Farys zwembad van Blankenberge met glijbanen en
waterspeeltuigen
- op zaterdag sluiten we af met een tornooi, BBQ en fuif
- stage T-shirt

Het domein:

De slaapkamers:

De sporthal:

De eetruimte en ontspanningsruimte:

Zomerstage @ Westerlo
Periode:

maandag 18/07/2022 tot vrijdag 22/07/2022
De stage gaat dagelijks door van 9u tot 17u.

Locatie:

sporthal De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo

Leeftijdscategorie:

U11 (°2011-°2012) – U13 (°2009-°2010) – MU15 (°2007-°2008)

Inschrijvingen:

Pro Volley-kids kunnen voorinschrijven vanaf 15/10/2021.
Nieuwe deelnemers kunnen inschrijven vanaf 30/10/2021.
www.pro-volley.be

Kostprijs:

€ 125
Inschrijving is definitief bij ontvangst van het voorschot van € 50.
Het overige bedrag van € 75 dient betaald te worden voor 1/04/2022.
Rekeningnummer: BE60 9733 9128 2270
Mededeling: Zomerstage Westerlo 2022 + (naam van de deelnemer)

Inbegrepen:

-

tussendoortjes in de voor- en namiddag (fruit, koek, drankje)
18u volleybaltraining (preventie + techniek)
alternatieve volleybalactiviteiten zoals challenges, smashvolley, …
elke dag een ontspannende nevenactiviteit
namiddag zwemmen in het zwembad van Westerlo met wildwaterbaan
stage T-shirt

Foto’s van onze editie van 2021 kan je terugvinden op onze facebookpagina!
De sporthal:

Algemene info:
Contactgegevens:

Pro Volley
o.l.v. Jolien Schuermans
Stokteloopstraat 70 – 2400 Mol
0499 277 377
www.pro-volley.be
info@pro-volley.be

Terugbetalingen:

Annulaties
- Bezorgen van medisch attest = volledige bedrag wordt terugbetaald
- Annulatie door Pro Volley = volledige bedrag wordt terugbetaald
Terugbetalingen:
- Voor 1/06: € 15 administratieve kost laten vallen
- Tussen 1/06 en 1/07: voorschot laten vallen
o € 50 voor zomerstage
o € 100 voor zomerkamp
- Na 1/07: geen terugbetaling

