aanmelden of informatie?



aanmeldformulier sor-vakantiekamp 2018
Dit formulier compleet invullen en opsturen naar:

bel: 06 - 136 20 770



Mirna de Ruijter, Burchtstraat 142, 6511 RK Nijmegen

of

 Ik wil mijn kind aanmelden. Ik betaal per kind: 		€ 50,-

mail: info@sorvakantiekampen.nl

€ 75,- € 100,-

 Ik wil meer informatie. U kunt me bellen op:
Naam ouders/verzorgers:

of: stuur het formulier op

Naam kind:
Geboortedatum kind:				 Leeftijd:

vakantiekampen 2018

Adres:
Postcode en woonplaats:

Gemengd kamp
6, 7 en 8 jaar

21 t/m 28 juli 2018
Blokhut in Mill

Meisjes 1
9 en 10 jaar

21 t/m 28 juli 2018
Blokhut in Stevensbeek

Jongens 1
9 en 10 jaar

21 t/m 28 juli 2018
Tentenkamp in Bergen

Meisjes 2
11 en 12 jaar

28 juli t/m 4 augustus 2018
Blokhut in Stevensbeek

Wilt u meerdere kinderen aanmelden?

Jongens 2
11 en 12 jaar

28 juli t/m 4 augustus 2018
Tentenkamp in Bergen

Naam 2e kind:

Telefoonnummer:
E-mail adres:
Basisschool: 				 Groep:

Geboortedatum kind: 				 Leeftijd:
Basisschool:				 Groep:

tekenwedstrijd

Mirna de Ruijter, Burchtstraat 142, 6511 RK Nijmegen

Naam 3e kind:
Geboortedatum kind: 				 Leeftijd:



Wil je kans maken op een gratis kamp?
Maak dan op de achterkant van het formulier een
mooie tekening over iets dat je op kamp zou willen doen.
Knip hem uit en stuur deze vóór 16 juni op naar:

Basisschool:				 Groep:

Maak hier een tekening over jouw
droomkamp en win een gratis vakantie!

sor

kinderfo
lder 2018
met
aanmeld
formulier

vakantiekampen

Gun uw kind (én uzelf) een
SOR-vakantie!
De Stichting Ontspanning
en Recreatie (SOR)

Een onvergetelijke week voor
ieder kind

Wat kost een SOR-vakantiekamp?

Inschrijven

organiseert al meer dan 50 jaar
vakantiekampen voor alle kinderen van
groep 3 t/m 8 van de basisschool. Kinderen
die niet op vakantie kunnen of voor wie
een extra weekje vakantie nodig is,
bijvoorbeeld om u te ontlasten, hebben
een streepje voor.

Dit jaar is de minimale bijdrage € 50 per
kind. De werkelijke kosten zijn € 150 per
kind, dus als u meer kunt missen is dat zeer
welkom. Wanneer u bijvoorbeeld een baan
heeft, zou u € 75 kunnen betalen of het
tarief dat instellingen voor kinderen
betalen (€ 135). U kunt uw bijdrage
overmaken of rechtstreeks betalen aan de
inschrijver. In sommige gevallen kan
Stichting Leergeld het inschrijfgeld voor u
betalen.

• 7 nachtjes logeren
• Zwemmen, leuke uitstapjes, dropping,
spelletjes in het bos, verhalen bij het
kampvuur, marshmellows, bonte avond
en nog veel meer.
• Veel (individuele) aandacht
• Ervaren, enthousiaste leiding

Achterop dit formulier staat hoe u uw kind
kunt aanmelden. Een van de inschrijvers
van de SOR komt vervolgens bij u thuis
langs. De inschrijver neemt eventuele
bijzonderheden met u door, zoals medicijngebruik, gedragsproblemen e.d. De
inschrijving sluit op 16 juni. Hoe eerder u
uw kind aanmeldt, hoe meer kans dat uw
kind mee kan!

www.sorvakantiekampen.nl

