Infofiche themakampen zonder overnachting Wilrijk
Waar?
Wilrijkse pleinen scoutslokaal, Jasmijnstraat (naast speeltuin), 2020 Antwerpen

Wanneer?



Tijdens de zomervakantie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
Geen werking op wettelijke feestdagen

Prijs?


Afhankelijk van kamp tot kamp: zie www.gekkoo.be

Tussenkomst in de prijs mogelijk via Gekkoo Fonds (sociaal tarief), zie blz. 2.

Brengen en ophalen?
8.00 - 9.15 uur
9.15 - 12.30 uur
12.30 - 13.30 uur
13.30 - 16.30 uur
16.30 - 18.00 uur

Je brengt je kind naar de Kampbende.
Voormiddagprogramma (activiteiten in thema)
Middagpauze: boterhammen eten en vrij spel
Namiddagprogramma (activiteiten in thema)
Je haalt je kind op bij de Kampbende.
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Wat moet je kind meebrengen?

Lunchpakket

Een tienuurtje en een drankje
Gekkoo voorziet water en een vieruurtje (fruit of koek).

Kledij



Zorg dat je kind gemakkelijke speelkledij draagt die vuil mag worden.
Schrijf, kleef of naai de naam van je kind op zijn spullen. Zo kunnen wij vergeten spullen
gemakkelijk terugbezorgen. Gevonden voorwerpen bewaren we tot eind september op ons
secretariaat.

Tussenkomst Gekkoo Fonds (sociaal tarief)
Krijg je een verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je een tussenkomst van 50% aanvragen via ons
Gekkoo Fonds. Wanneer je je kind inschrijft, bezorg je ons een van deze attesten:

attest verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut op naam van het deelnemende
kind, aan te vragen bij je ziekenfonds

attest aanvraag sociaal tarief, aan te vragen bij het OCMW, CAW,…
Zolang je attest geldig is, krijg je twee keer per jaar 50% tussenkomst voor een themakamp
zonder overnachting. Je kiest vooraf voor welke kampen je een tussenkomst wil aanvragen.

Fiscaal attest
Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan krijg je van ons een fiscaal attest dat je kan inbrengen bij je
belastingaangifte. Fiscale attesten voor kalenderjaar 2017 versturen we per e-mail in het voorjaar
van 2018. De attesten voor kalenderjaar 2018 versturen we in het voorjaar van 2019.

Andere tegemoetkomingen
Soms voorziet het ziekenfonds, je werkgever of de VDAB een tussenkomst voor naschoolse
activiteiten. Informeer je bij je ziekenfonds, werkgever of de VDAB en bezorg ons de nodige
documenten.

Medische verzorging en verzekering
Als je je kind inschrijft, krijg je van ons een medische fiche. Geef de ingevulde fiche af op de
eerste dag dat je kind naar de Kampbende komt. Zo beschikken wij over alle info wanneer er
iets gebeurt met je kind.
Heeft je kind (tijdelijk) bijzondere zorg nodig? Contacteer ons dan voor je inschrijft.
Ongelukje? Kleine wondjes verzorgen we ter plekke. Bij ernstige ongevallen brengen we je kind
naar de dokter of het ziekenhuis. We verwittigen je zo snel mogelijk.
Medicijnen mogen wij enkel toedienen na schriftelijke toestemming van een dokter.
Al onze deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
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