OLIVEO GYMWEEKEND 2020
Beste ouder/verzorger,
Het Oliveo gymweekend komt er weer aan en zal dit jaar plaats vinden van vrijdag 29 mei
t/m zondag 31 mei 2020. Het gymweekend zal worden gehouden op en rond het
kampeerterrein van de Tinteltent in Pijnacker.
Het gymweekend is voor alle leden van Oliveo Gymnastiek tussen de 6 en 12 jaar oud. De
kosten hiervan zijn € 60,- per deelnemer en zal via automatische incasso eind mei worden
geïnd. Annuleringskosten bedragen € 20,- tot 4 weken voordat we op kamp gaan hierna is
het volledig bedrag verschuldigd.
De leiding gaat er dit jaar weer voor zorgen dat het een sportief, gezellig en leuk weekend
gaat worden. Ben jij ook al net zo enthousiast als wij zijn? Meld je dan nu aan! Dit kan alleen
via de e-mail. Stuur onderstaande informatie naar het e-mailadres wat hieronder staat en
geef je snel op. Let op dat alle gegevens worden doorgegeven.
Aanmeldingen sturen naar: oliveo.gymweekend@hotmail.com
Naam, adres, postcode en woonplaats:
Mobielnummer + (voor)naam vader:
Mobielnummer + (voor)naam moeder:
Geboortedatum:
Turnt bij (dag en leiding):
Let op want VOL = VOL, de inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst.
Wij verwachten dat alle kinderen het hele weekend aanwezig zullen zijn.
Schrijf je allemaal in voor 1 april 2020 dan krijg je te zijner tijd een bericht met verdere
informatie over het gymweekend. Mocht je nog vragen hebben dan kan je deze sturen naar
oliveo.gymweekend@hotmail.com
Groetjes,
Alle leiding van het gymweekend
Door middel van de inschrijving gaat het lid en of ouder/verzorger ermee akkoord dat er door of namens Oliveo
Gymnastiek groepsfoto’s van het weekendkamp op het internet (sociale media en www.oliveogymnastiek.nl) kunnen worden
geplaatst waarop deelnemers herkenbaar in beeld kunnen staan. Weekendkamp specifieke foto’s zijn online slechts
toegankelijk via een aan de Ouders verstrekte toegangscode. Indien een lid en of ouder/verzorger een specifieke foto van het
internet verwijderd wenst te hebben, kan daartoe een verzoek worden gedaan via secretariaat@oliveogymnastiek.nl

