www.jetsbasketzaventem.be

Jets Basket Zaventem organiseert, in samenwerking met de sportdienst van de gemeente Zaventem, een
basketbalkamp tijdens de kerstvakantie.
Wat mag je verwachten?
 Begeleiding bij shooting, offensieve en defensieve fundamentals door ervaren trainers.
 Drankje bij de zelf meegebrachte pick-nick
 Verfrissing en hapje tijdens de breaks
 Via Ethias verzekerd tegen ongevallen indien men lid is van de VBL / via de sportdienst voor niet-leden
Wanneer?
Woensdag 26,donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018 van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 .
Er wordt telkens opvang voorzien vanaf 8u tot 17u.
Waar?
Gemeentelijke sporthal Zaventem (Steenokkerzeelstraat)
Wie?
Je kan deelnemen als je geboren bent tussen 2007 en 2012.
Geldig voor zowel leden als niet-leden van Jets Basket Zaventem.
Hoe kan je je inschrijven?
Vul onderstaand inschrijvingsformulier in en stuur het terug voor 05/12/’18.
Kostprijs van dit basketbal kerstkamp bedraagt € 60 voor leden en € 70 voor niet-leden.
Gelieve dit inschrijvingsgeld tijdig (voor 05/12/’18) over te schrijven op rekeningnummer BE81 7805 9001 3324
van Jets Basket Zaventem, met als mededeling “Kerstkamp: naam, voornaam en geboortedatum”.
Bij inschrijving en niet-deelname wordt het bedrag teruggestort na aftrek van € 10 annulatiekosten.
Inlichtingen?
Jets Basket Zaventem: Caroline Bauwens op caroline@jetsbasketzaventem.be
Sportdienst Zaventem: 02/717.89.20 of
sport@zaventem.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsstrook –> terug te bezorgen aan Jets Basket Zaventem –
mailen naar caroline@jetsbasketzaventem.be
Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Adres: Straat + nr.:
Postcode:

_
_

Gemeente:

Huisdokter:
Contactgegevens (naam + email + telefoonnummer):

_
Telefoonnummer:

_
_

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Jets Basketbal Zaventem, 1932 St-Stevens Woluwe voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten. Indien u niet wil dat wij uw
gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op privacy@jetsbasketzaventem.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens
wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op http://www.jetsbasketzaventem.be .

