Beste speler,
Beste ouder,

Na het grote succes van de vorige jaren, organiseren we dit jaar terug een zomer basketkamp.
Wanneer
Waar

: van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus 2017
: Sporthal Klein Boom in Putte

Er zal naar hartenlust getraind en gesport kunnen worden tussen 9u15 en 12u en van 13u30 tot
16u15. We voorzien opvang voor onze spelers vanaf 8u30 tot 17u.
Voor wie:
U8 Premicroben (°2012 - °2011 – °2010), U10 Microben (°2009 - °2008), U12 Benjamins (°2007 °2006), U14 Pupillen (°2005 - °2004) , U16 Miniemen (°2003 - °2002) en U18 kadetten (°2001-°2000).

Deelnameprijs :
 Voor halve dagen (voormiddag + 1 drankje na voormiddagtrainingen):
o 60 euro
 Voor volledige dagen
o 90 euro indien eigen lunchpakket (prijs incl. trainingen + 1 drankje tijdens de
middagpauze)
o 115 euro indien warme maaltijd (prijs incl. trainingen, warme maaltijd + 1 drankje
tijdens de middagpauze)
Op vrijdagmiddag krijgt elke speler stoofvlees & frieten aangeboden door BBC Putte !
Inschrijving: middels afgifte van onderstaande inschrijvingsstrook of e-mail met de vereiste gegevens
aan info@bbcputte.be en storting van de deelnameprijs (inschrijving is pas definitief na overschrijving
van de deelnameprijs op het rekeningnummer van BBC Putte BE22 7310 0779 6347 met vermelding
van “basketkamp 2017 + naam ingeschreven speler + geboortejaar”).
Alle jeugdspelers van BBC Putte krijgen voorrang om deel te nemen aan het Basketkamp. Om
organisatorische reden wordt er aangeraden in te schrijven tegen 01 juni 2017. Het tijdschrift
Zomerkids van de gemeente Putte verschijnt in de maand mei en vanaf dan kunnen ook niet-leden
inschrijven voor het basketkamp. Nodig dus ook gerust je broers, zussen of vrienden uit om deel te
nemen aan het kamp. Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten.
Heb je ondertussen nog vragen, spreek dan gerust iemand van het bestuur aan of mail je vragen naar
info@bbcputte.be .
We wensen je een heel leuk basketkamp toe en hopen snel je inschrijving te mogen ontvangen.

Het bestuur van BBC Putte

Naam speler: ……………………………………………… …………..;. ……………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………
Adres

: ……………………………………………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………..
Tel / gsm (ouders): …………………………………………………………………………………………..
Wenst in te schrijven voor het zomer basketkamp dat doorgaat van 7/8/2017 t/m 11/8/2017 en kiest
voor de volgende formule (doorhalen wat niet past)
-

60 euro (enkel voormiddag) enkel mogelijk voor U8
90 euro (eigen lunchpakket)
115 euro (warme maaltijd)

Ik wens een attest deelname sportkamp van de Mutualiteiten te ontvangen: ja / neen
Zo ja; welke mutualiteit: ………………………………………………………………………

