Programmaboekje 2018

Maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15 augustus

Hoofdsponsoren 2018

Kindervakantieweek Beek 2018
In de laatste week van de zomervakantie organiseren we weer
leuke activiteiten rondom het Wylerbergmeer. Dit jaar van
maandag t/m woensdag. Kinderen die na de zomervakantie naar
groep 4 t/m 8 en naar de middelbare school gaan kunnen
meedoen.

We hebben niemand kunnen vinden die voor de jongste
kinderen de activiteiten wil organiseren. Hierdoor zijn wij
genoodzaakt het programma voor geel niet door te laten gaan.
We hopen natuurlijk dat we voor volgend jaar weer
enthousiaste werkgroepleden vinden. Vacatures vind je op
onze site: www.KVA-Beek.nl
Groep ROOD:
Kinderen die na de zomervakantie naar groep 4, 5 of 6 gaan
Groep BLAUW:
Kinderen die na de zomervakantie naar groep 7, 8 of de
middelbare school gaan.
Het programma, op het avondprogramma na, is van beiden
groepen gelijk, maar de activiteiten worden wel per
leeftijdsgroep aangepast. De kinderen mogen net als vorig jaar
een nachtje blijven slapen in tenten. Hieraan zijn extra kosten
verbonden. Hou er rekening mee dat het voor de sommige
kinderen erg spannend kan zijn!

Wij hebben er zin in en we rekenen er op dat de
kinderen ook uitkijken naar een paar leuke dagen
vol actie en gezelligheid!

Programma KVA Beek 2018
Maandag gaan we een dagje uit naar: BillyBird Park Hemelrijk.
Vertrek vanaf parkeerterrein Wylerbergmeer rond 9.00 uur
terugkomst rond 17.00 uur.
Dinsdag gaan we vanaf 09.30 op 3 verschillende locaties bij het
Wylerbergmeer allerlei leuke activiteiten doen: een klimwand
van maar liefst 9 meter hoog, een survivalrun en vuur maken! In
de avond is er voor de kinderen van ROOD een kampvuur en een
spannende spooktocht voor BLAUW. Natuurlijk wordt voor eten,
drinken en een tussendoortje gezorgd. Het programma van
ROOD is om 21.00 afgelopen en van BLAUW om 23.00 uur.
Kinderen die willen, mogen in tentjes blijven slapen.
Woensdag gaan we eerst ontbijten zo rond 8.30 als de kinderen
die niet zijn blijven slapen zich weer bij de groep hebben
gevoegd. Daarna zijn er 2 ochtendactiviteiten, een rustige
knutselactiviteit en een wat minder rustige activiteit , de
kinderen mogen zelf kiezen waaraan ze willen deelnemen.
Hulpoudertijden:
Maandag 13-08-2018
Geen hulpouders nodig.
Dinsdag 14-08-2018
09.30 – 13.00 inrichten tenten + 1e activiteitenronde
13.00 – 17.00 2e + 3e activiteitenronde
17.00 – 21.00 begeleiding tijdens eten en tijdens vrije tijd
21.00 – 01.00 nachtwachters bij kampvuur / begeleiders groepjes spooktocht
Woensdag 15-08-2018
01.00 – 05.00 nachtwachters die wakker blijven bij kampvuur
05.00 – 09.00 nachtwachters die wakker blijven bij kampvuur
09.00 – 13.00 begeleiding bij woensdagochtend activiteiten

Meedoen? Schrijf je in!
Je kunt je kind vanaf vandaag (1 juni) inschrijven via onze
site: www.KVA-beek.nl, hier vind je het inschrijfformulier.
Wees er snel bij want de inschrijving loopt maar 2 weken
(t/m 15 juni) en vol = vol. Er kunnen 100 kinderen
meedoen. Vóór de zomervakantie krijg je bericht wanneer
je bent ingedeeld om te helpen.

Nieuw dit jaar is dat je direct bij de inschrijving via
IDEAL dient te betalen. Er komt daarom ook GEEN
mogelijkheid om je kind op school in te schrijven.
De kosten voor deelname per kind:
€ 22,50 zonder overnachten
€ 30,00 met overnachten
Voorwaarden
We verwachten dat je per deelnemend kind 1 dagdeel
meehelpt. Wanneer je meer dan twee deelnemende kinderen
hebt, hoef je maximaal 2 dagdelen te helpen. Meer mag altijd
natuurlijk. Dankzij jouw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat we
de activiteiten op een leuke en verantwoorde manier kunnen
organiseren.

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 juni!

Vol is vol!
Wanneer het maximale aantal kinderen is ingeschreven
wordt de inschrijving gesloten en kan je kind niet meer
meedoen! Inschrijven na 15 juni is ook niet mogelijk.

Algemene voorwaarden deelname KVA-Beek
• Deelname aan de KVA-Beek is geheel op eigen risico van de ouder/verzorger van het
deelnemende kind.
• De organisatie van de KVA-Beek is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele
vermissing van eigendommen, geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers
aan de KVA-Beek.
• De organisatie van de KVA-Beek is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of
opgelopen letsel van derden (toeschouwer), die wordt toegebracht door een deelnemer
of begeleider van de KVA-Beek.
• Wanneer externe partijen worden ingeschakeld om activiteiten te organiseren in opdracht
van de KVA-Beek, mogen alle gegevens van het inschrijfformulier aan deze partij worden
verstrekt onder voorwaarde dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan en voor geen
andere doeleinden wordt gebruikt.
• U gaat ermee akkoord dat er foto’s / filmpjes van uw kind geplaatst mogen worden op de
site van KVA-Beek en in de besloten facebook groep. Indien u hier tegen bezwaar heeft
dient u dit vooraf schriftelijk aan te geven. Als u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto
kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur waarna uw kind onherkenbaar gemaakt wordt
op de foto of de foto geheel verwijderd wordt.
• KVA Beek respecteert de privacy van al haar deelnemers en draagt er zorg voor dat
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen
alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de KVA-dagen en promotie
daarvan.
• De ouders/verzorgers zijn verplicht per kind één dagdeel mee te draaien, waarbij wij
ernaar streven dat per gezin maximaal 2 dagdelen wordt ingedeeld. Indien u onverhoopt
verhindert bent dient u zelf voor vervanging te zorgen (18+).
• Ouders/verzorgers moeten te allen tijde bereikbaar zijn.
• Wij zijn gemachtigd om indien noodzakelijk een arts te raadplegen voor uw kind. Wij zijn
niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten.
• Ouders dienen van te voren aan te geven of hun kind ergens allergisch voor is en/of
medicatie nodig heeft.
• De kinderen moeten tijdens de KVA binnen het terrein blijven en mogen dit zonder
toestemming van de leiding niet verlaten.
• Kinderen dienen gedurende de KVA-dagen hun gekregen T-shirt voorzien van naam te
dragen. Verder adviseren wij kleding die vies mag worden en stevige schoenen.
• Zwemmen / pootje baden geschied op eigen risico en mag alleen onder strikte
voorwaarden (binnen aangegeven grenzen / niet over de lijn / T-shirt met naam blijft aan
/ toestemming van de leiding). Wanneer u dit niet goedkeurt dient u dit vooraf,
schriftelijk, aan de organisatie door te geven.
• Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich aan de regels houden, zoals dat ook
gebruikelijk is op school ten aanzien van pesten en ongewenst gedrag. Als kinderen zich
hier niet aan houden, kunnen zij worden uitgesloten van verdere deelname.
• Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
• Kinderen mogen pas worden opgehaald wanneer zij door de ouders/verzorgers zijn
afgemeld bij de leiding (zij zijn herkenbaar aan de shirts van de KVA-Beek).

Sponsoren 2018

Sponsoren 2018

Er zijn verschillende sponsorcontracten
mogelijk, kijk op onze site KVA-beek.nl
voor meer informatie!

