Kampen 2021
Harry Malter
Info en inschrijvingsformulier
Leeftijdscategorie °2016-°2017: “De Nieuwsgierige Aapjes”
Leeftijdscategorie °2014-°2015: “De Plezante Wasberen”

									Leeftijdscategorie

Paasvakantie:

Prijs

Dinsdag 6/4/21 tem vrijdag 9/4/21: (maandag 5/4 NIET) 		
Dinsdag 6/4/21 tem vrijdag 9/4/21: (maandag 5/4 NIET)

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 165
€ 170

Maandag 12/4/21 tem vrijdag 16/4/21: 				
Maandag 12/4/21 tem vrijdag 16/4/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 5/7/21 tem vrijdag 9/7/21: 				
Maandag 5/7/21 tem vrijdag 9/7/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 12/7/21 tem vrijdag 16/7/21: 				
Maandag 12/7/21 tem vrijdag 16/7/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 19/7/21 tem vrijdag 23/7/21: (woensdag 21/7 NIET)
Maandag 19/7/21 tem vrijdag 23/7/21: (woensdag 21/7 NIET)

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 165
€ 170

Maandag 26/7/21 tem vrijdag 30/7/21: 				
Maandag 26/7/21 tem vrijdag 30/7/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 2/8/21 tem vrijdag 6/8/21: 				
Maandag 2/8/21 tem vrijdag 6/8/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 9/8/21 tem vrijdag 13/8/21: 				
Maandag 9/8/21 tem vrijdag 13/8/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 16/8/21 tem vrijdag 20/8/21: 				
Maandag 16/8/21 tem vrijdag 20/8/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Maandag 23/8/21 tem vrijdag 27/8/21:				
Maandag 23/8/21 tem vrijdag 27/8/21: 				

°2016 - °2017 		
°2014 - °2015 		

€ 210
€ 215

Zomervakantie:

Verloop Kamp:
08H30-09H: opvang
09H-12H: activiteit (+ tienuurtje)
12H-13H: middagmaal + drankje (zie menu)
13H-13H30: speelmoment
13H30-16H30: activiteit (+ vieruurtje)
16H30-17H: speelmoment
17H-17H30: opvang

Activiteiten:
Kennismakingsdag:

We verkennen het park langs de kabouters, dino’s, dieren, speeltuin & molens

Circus:

Jongleerballen maken, circusschool (diabolo, ringen, jongleren, acrobatie), kindergrime, circuskapsalon.

Dans & beweging:

Kinderdisco, we ontdekken het jungle parcours en leven ons uit op het springkussen, wie kan er
verder springen dan onze kapucijnaapjes of sneller lopen dan de kameel?

Dieren:

Samen met de dierenverzorgers gaan we op voederronde en maken we speelgoed voor de aapjes en
wasberen!

Dagje gemengd:

De kinderen bepalen de dag ;-)
Fruit plukken voor de dieren, koekjes bakken, vogelhuisjes schilderen, knutselen, …

Speelmoment:

Er worden per dag 2x 30min speelmomenten voorzien (speeltuin + molens)

Opvang:
Er is dagelijks opvang van 8H30 tot 9H en van 17H tot 17H30 in de veranda aan de self service
voorzien van speelgoed volgens leeftijdscategorie.

Maaltijden/Snacks/Drankjes:
Er wordt dagelijks een warme maaltijd + drankje (water of Caprisun), 1 tienuurtje (koek, yoghurt of
fruit) en 1 vieruurtje (koek, ijsje, fruit, pannenkoek) voorzien.
Water doorheen de dag beschikbaar.

Menu*:

Maandag		
Hamburger met wortelpuree
Dinsdag		
Kip met appelmoes en kroketjes
Woensdag		
Spaghetti bolognaise
Donderdag		
Visstick met spinaziepuree
Vrijdag			
Balletjes in tomatensaus met frietjes
* (Menu kan afwijken.)

Kledij:
Gelieve kleren te voorzien die vuil mogen worden: SPEELKLEREN en gesloten schoenen.
Bij regenweer: graag aangepaste kledij ! (KW, laarzen)
Wij beschikken over reservekledij in geval van ongelukjes.
U kan een rugzakje meegeven met persoonlijke spullen, deze blijft gedurende de dag op de
verzamelplaats.

Veiligheid:
De kinderen worden ingedeeld volgens leeftijdscategorie voor alle activiteiten (middagmaal & opvang
samen) onder toezicht van monitoren en een hoofdverantwoordelijke.
Er is een EHBO-post aanwezig op het domein.
Alle kinderen krijgen een shirt van het park + polsbandje met gsmnr

Harry Malter Kamp: All-in kamp !
Alle activiteiten zijn inbegrepen in de kampprijs alsook: park & speeltuin, molens, maaltijden, snacks,
drankjes, verzekering, souvenir, polsbandje, zonnecrème, insectenspray en opvang.
Onze monitoren nemen foto’s tijdens de kampen, deze zullen gepost worden (mits toestemming v/d
ouders) in een WhatsAppgroep “Harry Malter kampen”.

ALLERLEI:
Annulatie:

VOOR AANVANG KAMP : Bij annulatie van het kamp na bevestiging en/of betaling is een doktersattest
verplicht voor terugbetaling van de kampprijs
TIJDENS KAMP: Bij annulatie door bvb ziekte is een doktersattest verplicht voor terugbetaling van de
resterende dagen

Slecht weer:

Wij bieden een gevarieerd programma dat dagelijks uithangt in de veranda, door
weersomstandigheden kan het programma aangepast worden. Wij gaan wel telkens voor een
complete Harry Malter kamp ervaring !

Korting abonnees:

Heeft Uw kindje een seizoenspas voor het park ? Dan bieden we een korting van € 20 op de
kampprijs.

Allergieën/Opmerkingen:

Gelieve op het inschrijvinsformulier zoveel mogelijk relevante informative mee te geven.
Wij kunnen het middagmaal (en activiteiten) aanpassen aan kinderen met allergieën.
Wegens organisatorische redenen is het kamp voorlopig enkel toegankelijk voor kinderen die GEEN
middagdutje meer doen en reeds geruime tijd zindelijk zijn.

Familiepark

INSCHRIJVINGSFORMULIER KAMPEN:
Naam:
Geboortedatum:
Datum kamp:
Opvang* van 8h30 tot 9h: JA / NEEN
Opvang* van 17h tot 17h30: JA / NEEN

*inbegrepen in prijs

Adres:
Mail:
Naam ouder:
GSM ouder:
Indien afwijkend, naam & gsm nr ouder of contactpersoon tijdens kamp:

(Voedsel) Allergieën of andere (bvb kindergrime) waar rekening mee dient gehouden te worden:

Extra opmerkingen:
T-shirtmaat:
Mijn kind is gevaccineerd tegen tetanus/klem : JA / NEEN
Aangezien de kampkids net zoals onze andere parkbezoekers in contact komen met dieren,
speeltuigen, enz ... Vragen wij dat zij gevaccineerd zijn tegen tetanus/klem.
Wij beloven plechtig uw kids met dezelfde zorg te omringen alsof ze de onze zijn en wilde
tijgers op een afstand te houden. Maar toch beter voorkomen dan genezen!
Uw reservatie is compleet na bevestiging van Harry Malter via mail EN betaling van de kampprijs
(BE88 0016 3903 2541) met vermelding van “KAMP - naam +voornaam kind – datum kamp”

Tot binnenkort !

