Praktische info BIZON ZOMERKAMPEN 2018
Beste
BIZON vindt het leuk dat je jongeren de kans geeft om deel te nemen aan een fantastisch zomerkamp
met BIZON. Aangezien de zomervakantie dichterbij komt, kan je hieronder alvast informatie vinden
over de praktische regeling voor de zomerkampen.
Op onze website vind je online formulieren die je (indien dit nog niet gebeurd is) kan invullen. Zo
bezorg je ons de nodige info voor de zomerkampen 2018. Alle formulieren en informatie vind je via
bizonvzw.be/diensten/info-zomerkampen


Transportinfo zomerkampen

Via bovenstaande link vind je de nodige info over de transportregeling van alle zomerkampen. Indien
je dit nog niet hebt doorgegeven kan je online laten weten hoe je het transport naar en van het kamp
zal regelen. Via mail krijg je een overzicht van alle deelnemende diensten om eventueel
gemeenschappelijk vervoer op touw te zetten.


Persoonlijk inlichtingenformulier jongeren

Indien je dit nog niet hebt doorgegeven, kan je het persoonlijk inlichtingenformulier invullen op onze
website. Indien je dit formulier liever niet online invult, kan je het formulier ook downloaden,
afdrukken, invullen en opsturen naar ons secretariaat (zie contactgegevens bovenaan).


Toelating om het land te verlaten

Voor de jongeren die ingeschreven zijn voor het kamp JURA en FIETSEN OP TEXEL hebben wij een
toelating nodig om het land te verlaten. Indien je dit nog niet gedaan hebt, gelieve ons dan de nodige
toelating (in bijlage terug te vinden) volledig en correct ingevuld terug te sturen.


Jongerenbrochure

In bijlage van deze brief vind je de jongerenbrochure(s) met info over het kamp. Gelieve de brochure
samen met de jongere door te nemen zodat hij/zij op de hoogte is van de wederzijdse verwachtingen
op kamp.
Indien je de betaling nog niet in orde hebt gebracht, gelieve dit dan zo snel als mogelijk in orde te
brengen. Alle info omtrent de betaling vind je op de factuur (die via mail werd doorgestuurd) en de
algemene inschrijvingsvoorwaarden kunnen bij bizonvzw.be/diensten/formulieren worden
geraadpleegd.
BIZON bedankt je alvast voor het vertrouwen. Indien er bijkomende vragen of onduidelijkheden zijn,
neem dan gerust contact op met het secretariaat.
Met BIZONdere groeten
Liesbeth

