Infobrief Elephant Camps 2022
Beste ouder/voogd en sportieve 'Elephant Camper'
Het is bijna zover! Binnenkort mogen we jullie verwelkomen op het enige echte Elephant
Camp. Hierbij de infobrief zodat jullie goed voorbereid deze onvergetelijke week kunnen
aanvangen.
We zorgen ervoor dat uw kind op een heel leuke en veilige* manier het sportkamp kan
beleven. Alvast bedankt voor het vertrouwen in onze organisatie!
* Onze werking hebben we aangepast volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Meer
info kan u vinden op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ , en in het
bijzonder in het protocol voor sportkampen (te downloaden bij de informatie over
sportkampen).

AANKOMST:
Jullie worden elke dag (maandag t.e.m. vrijdag) verwacht tussen 9u en 10u aan de Surfing
Elephant Surfclub, ter hoogte van de witte eettent. We starten met de activiteiten om 10u,
gelieve tijdig aanwezig te zijn.
Na een dag vol sport en plezier, mogen jullie ouders jullie komen ophalen aan de surfclub,
ter hoogte van de witte eettent tussen 16u en 17u.
Adres: Zeedijk-Wenduine 81, 8420 Wenduine
Parkeren kan op de Manitobahelling, Blankenbergse Steenweg of in de straten achter het
rondpunt. Let op: op de Manitobahelling mag u slechts 1u parkeren en is een
parkeerschijf verplicht! Nadien kunnen jullie te voet verder wandelen naar de surfclub,
rechts op het uiteinde van de dijk, waar we jullie met open armen staan op te wachten aan
het onthaal.

❖ Onthaal
Bij aankomst wacht jullie een warm onthaal van onze enthousiaste crew, voor een vlotte
check-in en kennismaking met de monitoren.
Aan het onthaal zullen de online aangekochte drankkaarten worden overhandigd en kan u
evt. een (extra) drankkaart kopen waarmee de deelnemers een drankje kunnen kopen op
de surfclub, aan gereduceerde tarieven. Daarover meer uitleg bij de meeneemlijst.
Elke dag voorzien wij een lunch en een 4-uurtje. Water is ook steeds beschikbaar. De
deelnemers dienen geen eigen lunch te mee te brengen.
We beloven u, hoe aarzelend de aankomst ook kan zijn, bij vertrek ‘s avonds willen de
meeste deelnemers veel liever op het kamp blijven ;-)

SPORTMATERIAAL:
Al het sportmateriaal is voorzien.
Eigen materiaal meebrengen mag, maar is geen verplichting.
Surfers kunnen bv. hun eigen wetsuit meebrengen.
Er is plaats voorzien om eigen materiaal veilig te stockeren, maar elke deelnemer is
verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal.

SURFCLUB:
Op de surfclub is het strand en terras ingedeeld in zone ‘dagjestoeristen’, zone ‘leden
surfclub’ en een grote zone ‘deelnemers camps’.
De deelnemers mogen de bar op de surfclub niet betreden. Enkel de toiletten en
kleedkamers zijn voor hen toegankelijk. Wanneer ze een drankje of versnapering willen
bestellen, zal dit door een monitor gehaald worden in de bar.

MONDMASKER:
Het is niet verplicht een mondmasker mee te geven met uw kind. Maar we raden wel aan
om 1 of 2 mondmaskertjes te voorzien, zodat de deelnemers deze kunnen dragen indien de
coronamaatregelen wijzigen of indien we het openbaar vervoer zouden moeten nemen
(regenprogramma, …).

MEDISCHE FICHE:
Gelieve de verplichte medische fiche in te vullen (klik op de tekst “verplichte medische
fiche” en de link naar het formulier of het formulier zal verschijnen).
U hoeft deze fiche niet af te printen en mee te brengen. Gelieve deze fiche ten laatste de
vrijdag voor vertrek in te vullen, zodoende wij voldoende tijd hebben om de gegevens te
verwerken.
Indien de link niet werkt, kopieer dan deze URL: https://forms.gle/xFcwC3DjitCynomv9

MEENEEMLIJST:
Wat mag zeker niet ontbreken in je rugzak of aan je lichaam?
Brooddoos en hervulbare waterfles

●

Kraantjeswater is steeds gratis te krijgen.
Voor wie een andere consumptie wil kopen op de surfclub, werken we met
drankkaarten. Zo krijgen de deelnemers voordelige tarieven en vermijden we het
gedoe met wisselgeld. Drankkaarten (€5 of €10) kunnen gekocht worden bij het
onthaal of tijdens de middagpauzes op het strand. Ongebruikte drankkaarten
worden terugbetaald bij inlevering van jouw drankkaart op het einde van de week.
Een drankkaart die al gedeeltelijk gebruikt is, wordt niet terugbetaald.
Zonnecrème
Papieren zakdoeken
Zwemkledij en handdoek
Regenjas/ reservekledij
Een extra centje om nog een drankkaart te kopen
Sport/skateschoenen = stevige schoenen!
Speelkledij

●
●
●
●
●
●
●

Wat kan je optioneel ook meebrengen?
●

●
●
●

(een kopie van) je ID kaart. Dit hoef je
niet mee te brengen, als je je
rijksregisternummer hebt ingevuld op de medische fiche. Wij hebben dan
voldoende in het geval dat een dokters- of ziekenhuisbezoek nodig is.
Skateboard
Watersportkledij (wetsuit, surfschoentjes,...)
Buzzypass

Wat hoef je echt niet mee te brengen?
●

Gsm, mp3-spelers, spelcomputers...

Denk er aan, we gaan op sportkamp, niet op multimediakamp. Tijdens het kamp is het
gebruik van een gsm NIET toegestaan.

VERLOREN VOORWERPEN:
Om de hoeveelheid verloren voorwerpen te verminderen, vragen wij om alle spullen van uw
deelnemer te voorzien van NAAM.
Tijdens de check-out op vrijdag zullen de verloren voorwerpen tentoongesteld worden. De
niet-opgehaalde voorwerpen houden we nog een tweetal weken bij. Alle voorwerpen die
twee weken na afloop van het kamp niet terecht zijn gekomen bij hun rechtmatige
eigenaar, zullen geschonken worden aan moeders voor moeders.
Indien uw zoon of dochter na afloop van het kamp iets verloren is, gelieve tijdig een mail te
sturen naar karlien@elephantcamps.be

Nog een paar tips & tricks voor een vlot verloop van het kamp
●
●

Tijdens het sportkamp is het niet de bedoeling de kinderen te bezoeken. Het zou de
kampsfeer kunnen verstoren en heimwee onnodig aanwakkeren.
Ouders dienen bij aankomst of via mail te melden indien zij niet willen dat hun
zoon/dochter gefotografeerd wordt tijdens activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt
worden voor promotie van de Camps.

Wij kijken er naar uit!
Jullie ook?
We maken er een top kamp van en bedanken jullie voor het vertrouwen in onze organisatie.
Met sportieve groeten,
The Elephant crew

