BUDO RESEARCH CENTRUM HALLE
KARATE-DO TAI-CHI KOBUDO
Halle, 15/7/2021
Aan de ouders/voogd en deelnemers van het sportkamp BRC Halle,
Graag sturen we je hierbij nog enkele afspraken voor het sportkamp waarvoor je bent
ingeschreven. Er blijven nog altijd een aantal preventieve maatregelen van kracht met
betrekking tot COVID-19; alle documenten zijn beschikbaar op onze website www.brchalle.eu
Verder vraagt Sport Vlaanderen ook nog om de medische fiche in bijlage ingevuld en
ondertekend af te geven op de 1ste dag van het sportkamp.
Algemeen
- Het kamp gaat door van maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus. Je wordt dus
verwacht in de gevechtsportzaal van het sportcomplex De Bres op maandag 2
augustus tussen 8u en 9u.
- De ingang van het sportcomplex (tevens vaccinatie centrum) is via de garage gelegen
achteraan de parking voor dienstvoertuigen. Via de garage heb je toegang tot de
gevechtsportzaal. Het betreden van het sportcomplex is verplichtend met mondmasker
voor + 12 jarigen.
- Dagelijks zijn er activiteiten voorzien van 9u tot 16u. met een mogelijke opvang vanaf
8u en tot 17u. Gelieve hiermede rekening te houden en je kind tijdig op te halen.
- In geval van onvoorziene afwezigheid, gelieve ons telefonisch te verwittigen.
- In geval van ziekte of vermoeden volgen we het stappenplan van de overheid (zie
hiervoor de website www.brchalle.eu)
- Tijdens het kamp worden foto’s genomen en nadien gepubliceerd enkel en alleen op
onze Facebookpagina. Als je dit niet wenst gelieve dit bij aanvang mede te delen.
Kledij en uitrusting
- Kleedkamers en douches zijn beschikbaar; omkleden wordt gedaan ter plaatse.
- Voorzie een sportieve kledij voor de omni-sporten. Voor de karate training kan een
sportieve lange joggingbroek en een witte T-shirt ofwel je kimono (karate pak, gordel).
- Er is mogelijkheid tot aankoop van een nieuwe kimono op de 1ste dag (prijs 20€).
- Neem geen waardevolle spullen mee; ze kunnen in bewaring worden gegeven aan de
lesgevers. Ook geen juwelen aandoen (oorbellen, armbanden, kettingen,…).
- Geen speelgoed van thuis meenemen (mogelijk verlies of beschadiging).
Eten en drank
- Eten wordt gedaan in het vergaderzaaltje, de cafetaria of buiten bij goed weer.
- Voorzie een fles water of een drankbidon, een stukje fruit of koek voor tijdens de
pauzes. In de voormiddagpauze krijg je van ons een vers stuk fruit.
- Voorzie voor de middag een volwaardige maaltijd.
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