
Charter voor het natuurkamp 2023
in het GCEI te Bosvoorde 

Door uw kind in te schrijven voor het natuurkamp
accepteert u dit charter en gaat u akkoord met onze registratievoorwaarden.

Registratievoorwaarden
1. Koop uw plaatsen via de online shop vanaf 15 februari om 18.00 uur.
2. Vul het online formulier in (ontvangen per e-mail binnen twee weken na uw aankoop). Met dit formulier kunnen 
we nuttige informatie voor het kamp verzamelen (naam, voornaam, geboortedatum, contactpersonen, medische 
informatie,...).
3. Een kind is pas ingeschreven wanneer zijn/haar plaats is gereserveerd en betaald via de online shop en het 
inschrijfformulier is ingevuld. U ontvangt vóór het kamp een welkomstbericht en meer praktische informatie.
! We hebben geen wachtlijst. Bij een annulatie wordt de plaats weer te koop aangeboden in de online winkel.

Voorwaarden voor registratie
• Er kan alleen worden gereserveerd voor kinderen uit hetzelfde huishouden en door één persoon die voor hen 
verantwoordelijk is. Groepsreserveringen voor vrienden, neven en nichten enz. worden niet aanvaard.
• Een kind kan slechts één kamp per locatie volgen (ook in een andere taal).
• Volgende kinderen worden aanvaard voor de groep 6 tot 8 jarigen: Kinderen geboren in 2017, 2016, 2015 en/of 
kinderen de derde kleuterklas, 1ste of 2de leerjaar afmaken.
• Volgende kinderen worden aanvaard voor de groep 9 – 12 jarigen: kinderen geboren in 2014, 2013, 2012 en/of kin-
deren die het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar afmaken.
→ Bij niet-naleving van deze voorwaarden wordt de inschrijving geannuleerd.

Kostprijs
• 140 euro voor een week natuurkamp. Vanaf twee aankopen in de online shop geldt een korting van 5% door de 
promo code «stage2023» in te voeren.
• Deze prijs omvat alle kosten (verzekering, uitstappen, animatiemateriaal, vieruurtje,...)
• Bij annulering na inschrijving vóór 1 juni, is terugbetaling mogelijk met een inhouding van 50€ per kind. Na 15 juni is 
terugbetaling niet meer mogelijk.
• Bij annulering om medische redenen is terugbetaling mogelijk met een inhouding van 30€ per kind op vertoon van 
een ziektebriefje.

Locatie:
• GCEI: Tournay-Solvay park, Terhulpensesteenweg 199, 1170 Watermaal – Bosvoorde
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Periode en uurrooster
Natuurkamp van 3 tot 7 juli 2023.
De activiteiten starten om 09:30 uur en eindigen om 16:30 uur.
Een opvang is voorzien vanaf 08:30 uur tot 17:30 uur.
Indien we een uitstap doen, kan het zijn dat we na 16:30 uur arriveren. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd. 

Eten en drinken
Een picknick als middagmaal (en drinken) wordt met het kind meegegeven, alsook een tussendoortje. Dit allemaal 
zero waste (afvalarm). Het vieruurtje wordt aangeboden door de vzw. De laatste dag van het kamp, bereiden we 
samen een middagmaal.

Goed om te weten
• Tijdens het natuurkamp worden 24 kinderen samengebracht, waarvan de helft 6-8 jaar oud is en de andere helft 
9-12 jaar. Sommige activiteiten vinden gezamenlijk plaats, voor andere worden subgroepen gevormd.
• De voertaal tijdens dit kamp is Nederlands. We bieden ook Franstalige kampen aan. Geef ons een seintje indien het 
kind problemen heeft met de voertaal.
• We kunnen een kind met zintuiglijke problemen of een handicap verwelkomen. In dit geval vragen wij u om telefo-
nisch contact op te nemen met ons team zodat we elkaar kunnen ontmoeten voordat u zich inschrijft.

Voor alle vragen kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail
op stage@tournesol-zonnebloem.be of telefonisch op 02/675 37 30 tussen 9.30 en 12.30 uur. 

Geen registratie per e-mail of telefoon.


