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Ben je gek op dansen, in beweging zijn en sporten?
Heb je gevoel voor ritme? Kan je moeilijk stil blijven zitten bij het horen van muziek
en het zien van videoclips? Dan is dit je kans!

Schrijf je in voor het leukste danskamp van de
vakantie!
Onder de professionele begeleiding van Eva De Waelle kan je kennis maken met de
allernieuwste dansstijlen: clip dance, street dance, funk, jumpen, hiphop, zumba 4 kids en nog
zo veel meer komen tijdens ons danskamp aan bod.

KLEUTER

KIDZ

TEENZ

Ben je tussen 3 en 6 jaar, zit
je in de 1e, 2e of 3e
kleuterklas en heb je zin in
een leuk thema-danskamp?

Ben je tussen 6 en 9 jaar, zit
je in het 1e, 2e of 3e leerjaar
en ben je gek op dansen?

Ben je tussen 10 en 12 jaar,
en hou je van dansen zoals
op de hipste muziek?

www.impactdance.be

Danskamp
Van 5 april t.e.m. 9 april 2021
Van 6 juli t.e.m. 11 juli 2021
Waar?
O.L.V. Visitatie basisschool
Elfnovemberstraat 27
9030 Mariakerke
Hoeveel kost het?

Danskamp

Leden

Niet-leden

160 €

170 €

Breng je een broertje of zusje mee, dan krijgt je 5€ korting!
€ 75 voorschot te betalen voor het paaskamp tussen 8 en 22 maart, en voor het zomerkamp
tussen 7 en 21 juni op volgend rekeningnummer: BE57 7370 3395 8935
De rest is te betalen bij aanvang van het kamp.
Terugbetaling mutualiteit of bewijs voor belastingen mogelijk.
Lunch en tussendoortjes inbegrepen
We voorzien dan een lunch, bestaande een kommetje verse soep gevolgd door een
kindvriendelijke warme maaltijd.
Verzekering
Tijdens ons kamp ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. De organisatoren zijn niet
verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen (zoals o.a. brillen
of kledij).

INSCHRIJFFORMULIER
Voornaam Kind en Familienaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en Gemeente
GSMnummer(s)
e-mail
Mijn kind is allergisch voor

:

Schrijft zich in voor ☐ Paaskamp (5-9 April) ☐ Zomerkamp (5-9 Juli)
Te bezorgen aan de dansjuf of terug te mailen naar eva@impactdance.be

