HANDBAL-WK PELT
VAN 29 TOT 31
OKTOBER 2021

WANNEER:
van vrijdagavond 29 oktober tot en met zondagnamiddag 31 oktober 2021
VOOR WIE:
U12-U14-U16-J18
WAAR VERBLIJVEN WE?
Vakantiecentrum ’t Pelterke, gelegen in het centrum, omgeven door een mooi groen terrein.
Afzonderlijke kamers met een eigen sanitaire ruimte met douche en een apart toilet, polyvalente
ruimtes en een sportzaal naast de deur.
HOE GERAKEN WE DAAR?
We vertrekken samen met de bus om 18u30. Afspraak parking Ten Gaerde, wees op tijd!
Bij aankomst in Pelt serveren we spaghetti, maar we raden aan iets kleins te eten voor vertrek.
WAT HOUDT HET IN?
•
•
•
•
•
•
•

Handbaltrainingen
Een vriendschappelijke match tegen een team uit de buurt
Actieve neven- en avondactiviteiten
Alle maaltijden (warme maaltijd vrijdag en zondag, zaterdag 2x warme maaltijd, mogelijkheid
tot aangepaste maaltijden)
Het verblijf
Busvervoer
Verzekering

INSCHRIJVEN:
•
•
•
•

Voor 1 oktober 2021
via de site: www.gbsk.be
Deelnameprijs €120
Sowieso ook een seintje via de groepswhatsapp of via handbalgbsk@gmail.com indien je
NIET meegaat

CORONA:
we zien erop toe dat de geldende coronamaatregelen worden nageleefd.
Voor iedereen vanaf 12 jaar kan je enkel mee als:
•
•

Je in het bezit bent van een vaccinatiecertificaat en al meer dan 2 weken volledig ingeënt
bent
OF je een PCR-test hebt laten afnemen, met een negatief resultaat. Geldigheid = 48u, vanaf
de dag van de test.

•
•

OF je een herstelcertificaat hebt van minder dan 6 maanden.
OF je een snelle antigeentest hebt laten afnemen door medisch geschoold personeel, met
een negatief resultaat. Geldigheid = 24u, vanaf de dag van de test.

Iedereen ouder dan 12 jaar kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zonder
bijkomende controle mee. Het Covid Safe Ticket (CST) is gratis. Verdere informatie en het aanvragen
van je CST kan via volgende links: www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safeticket of www.covidsafe.be.

BIJKOMENDE INFORMATIE EN VRAGEN:
Anja 0496/251 223 Elli 0477/999 678

