
-

 

 

 

Beste sporters, 
 

Het ziet er naar uit dat het kamp 2020 door kan gaan! Wij zijn daar heel erg blij mee. Schrijf je snel in, zodat we het 
nieuwe schooljaar en Taekwon-Do seizoen leuk binnen beginnen! 
 

Indien je deel wilt nemen aan het zomerkamp 2020, moet je onderstaande strookje volledig invullen en digitaal 
opsturen. Het kamp vindt plaats in Delft in het Kruithuis, van vrijdagavond 2 oktober (18:00) t/m zondagmiddag 4 
oktober (15:30). Het kamphuis is van alle gemakken voorzien en er omheen is genoeg te doen voor iedereen. Het 
kamp is toegankelijk voor Taekwon-Do leden vanaf 6 jaar en ouder met een zwemdiploma. Natuurlijk zorgen wij ervoor 
dat er voldoende begeleiders meegaan om op te letten en houden we ons aan alle richtlijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hopelijk hebben jullie er weer zin in en gaan we met een grote en gezellige groep! 
 

Met sportieve groet, 
Sportschool Tim Kool 
 
 

Inschrijfstrook zomerkamp 
Inschrijving is alleen geldig bij een volledig ingevulde inschrijfstrook en digitale betaling. 

Strookje opsturen naar info@sportschool-timkool.nl 
 

Voornaam:  
 

Achternaam:  
 

Leeftijd:   Geboortedatum: / /  
 

Graduatie:   slip / band     
 

Maat T-shirt: kinder maat XS / S / M / L / XL*  normale maat S / M /L / XL* *1 maat omcirkelen 
 

Belangrijke (medische) inlichtingen:            

Taekwon-do kamp 2020 

 Datum: 2 oktober 2020 (brengen om 18:00) t/m 4 oktober 2020 (ophalen om 15:30) 

 Plaats: Delft (www.scoutcentrumdelft.nl) 
 Kosten: € 84,95 p.p. (incl. overnachtingen, kamp T-shirt, trainingen, ontbijt 2x / lunch 2x / 1x diner, 
   begeleiding, materialen, spelletjes, speciale trainingen en nog veel meer!) 
 Betaling: Het bedrag kan worden overgemaakt naar IBAN NL76INGB0004939250 ten name van Sportschool  
  Tim Kool en o.v.v. kamp + naam deelnemer.  
 Consumpties: Naast het ontbijt / lunch / diner en tussentijdse drinken kan er ook drinken en snoep  
  worden gekocht. Dit kan zondagmiddag afgerekend worden bij ophalen. 
 Inschrijven: Voor 31 juli 2020, maar vol=vol (maximaal 30 plekken). De inschrijving is pas volledig als ook de 
   betaling is ontvangen. 
 Inleveren: Inschrijfformulier digitaal opsturen naar info@sportschool-timkool.nl  
  Let op: inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd wanneer het kamp wordt geannuleerd! 
 Meenemen: Beddengoed, hoofdkussen, toiletspullen, handdoek, kleding, dobok+band, 
  trainingsspullen, zwemkleding, sportschoenen, slippers 

 


