GELIEVE DIT FORMULIER IN TE LEVEREN OP ÉÉN VAN DE INSCHRIJVINGSAVONDEN: 25 juni van 19u – 20u OF 28 juni van 12u – 13u!
Kan je er op één van deze avonden niet bij zijn? Of ben je een ervaren scout/gids en heb je geen specifieke vragen voor de leiding? Stuur je
inschrijvingsformulier dan ingevuld digitaal door naar grl@scoutseversel.be met als onderwerp de naam van je zoon/dochter en de tak. Op deze manier
kunnen we samenhoping en lange wachtrijen tijdens de inschrijvingsavonden ook voorkomen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER SCOUTSKAMP 2020
Ondergetekende, geeft hiermee de toestemming aan zijn/haar kind(eren) om deel te nemen aan het jaarlijkse zomerkamp in augustus 2018,
georganiseerd door Scouts en Gidsen, Sint-Bavo Eversel. De jins gaan op kamp van 4-17/08, de givers en jogi’s gaan op kamp van 6-16/08, de
kabouters en welpen van 7-14/08 en de kapoenen van 9-14/08.
De deelnameprijs voor JINS, GIVERS en JOGI'S bedraagt €120. De KAWELLEN betalen €96. KAPOENEN mogen mee op kamp voor €72.

Gegevens van de deelnemer(s):
NAAM: ………………..............
……………………………
……………………………
……………………………

VOORNAAM: …………………….
……………….......
……………….......
……………….......

TAK: ..…………………………..
.……………………………
.……………………………
.……………………………

PRIJS: …………………
…………………
…………………
…………………
Subtotaal: .……………….

(*) Indien er uit eenzelfde gezin meerdere kinderen meegaan zijn er volgende
kortingen: voor een 2e kind is er €5 euro korting. Voor elk daaropvolgend kind
is er nog eens €10 euro korting

Korting (*): - …………….
TOTAAL: …………………..

Ik betaal voor 15 JULI via overschrijving op reknr. BE76 9300 0943 1595 en vermeld de naam, voornaam en tak van elk kind dat meegaat. Voor kinderen
jonger dan 12 jaar ontvangt u volgend jaar een fiscaal attest van ons. Ook sommigen ziekenfondsen komen tegemoet in kampgeld. Indien de deelnameprijs
voor u moeilijk betaalbaar is of er zijn andere drempels die deelname bemoeilijken, neem dan gerust contact op met Lauren (0471/377325,
grl@scoutseversel.be). In alle discretie zorgt zij ervoor dat iedereen meekan!
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (datum + naam + handtekening ouder)

