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…
It’s lights out and away
we go for the 2022
Wyompont Grand
Prix !

Het is weer zo ver ! Eindelijk weer tijd voor het beste moment
van het scoutsjaar …. HET KAMP ! Wij zijn al vast dol
enthousiast en we verwachten van jullie niets minder.

!

*Trommelgeroffel* tijd voor het thema !!

De JVK-Leiding werd gecontacteerd door een comite van de snelste
en sterkste racepiloten op aarde.
Zij zijn dit jaar opzoek naar de
snelste, dapperste en sterkste

RACEPILOTEN

van ze
allemaal. Er staat namelijk een

brutale race op het
programma in Wyompont en wie
beter dan de JVK’s om onze scouts daar te vertegenwoordigen.
Piloten doorstaan een reeks beproevingen om hun conditie, teamwerk, behendigheid en doorzettingsvermogen tot het uiterste te
drijven. We zijn namelijk opzoek naar de allerbeste kandidaten en
een racepiloot moet nu eenmaal ALLES kunnen. Het JVK kamp
zal 10 dagen lang bestaan uit teamspelen, duels en
uithoudingsproeven waar enkel de beste piloten kunnen
blijven. De race wereld kent geen compassie.

Zal jij de trofee winnen? Ben jij de snelle piloot waar
wij naar opzoek zijn ? Zorg jij voor de overwinning?
…

WIJ HEBBEN JOU NODIG !
Eerste briefing voor kandidaat piloten
Locatie: Wyompont
Tijd: Donderdag 21 juli om 11 uur aan onze kampplaats.
Missie: Verkleed aankomen op de vermelde locatie. Vergeet jullie race-voeding niet want
we gaan er SNEL aan beginnen ! We beginnen onmiddellijk met het opbouwen van
onze racing-headquarters.

Hierbij wat verkleedtips. Wij verwachten zeker niet een nieuwe tenue of dat er
veel geld aan wordt uitgegeven. Inzet is hier het belangrijkste ! Laat je creativiteit er op los .
Denk eventueel aan de kleuren van bekende raceploegen (Redbull, Ferrari, McLaren … )

Nuttige Info

- Belangrijk! Lees zeker “algemene info” onder rubriek “kamp” op
de site, ook een routebeschrijving en bagagelijst zijn daar te
vinden! Vergeet je zeker niet in te schrijven zodat wij en de koks
weten hoeveel leden we kunnen verwachten.
- https://www.scoutshaachtstation.be/zomerkamp.php#info
- Hier staat alle info samen en wordt hij ook geupdate dit maakt het
makkelijk/duidelijk voor iedereen !

Wanneer inschrijven?
Vanaf dit jaar werken wij alleen nog maar met online inschrijvingen.
Hoe inschrijven?
Via volgende link. https://forms.gle/RHZEwAhbNPCzskn77
Via overschrijving op rekeningnummer BE51 0014 4183 3662, BIC GEBABEBB met de
volgende mededeling: <kamp 22, naam + voornaam kind, tak van het kind>
Het is belangrijk dat de mededeling volledig is ingevuld zodat wij over de exacte gegevens
beschikken om uw kind in te schrijven.
Voor praktische redenen vragen wij om voor 15 juni uw kind(eren) in te schrijven. Als dit pas
na 15 juni is gebeurd dan vragen wij €20 extra! Dit wegens onvoorziene omstandigheden.
Hoeveel betalen? (Deze bedragen omvatten alles: eten, overnachting, activiteiten,…)
Prijs:
⮚ Jonge takken: 180 euro (+ €20 na 15 Juni)
⮚ Oude takken: 200 euro (+ €20 na 15 juni)
⮚ Leiding + jin: 230 euro (+€20 na 15 juni)
De prijzen zijn dit jaar opgeslagen omdat we dit jaar onze tenten niet bij het ULDK kunnen
huren zijn de
prijzen eenmalig iets hoger dan andere jaren, volledige uitleg staat in de Forms.,

- Vragen?
- Contacteer ons via mail of telefoon.
- Ook de leiding heeft in de maand Juni examens. Al vast onze
excuses moesten antwoorden hierdoor langer duren !
- Vanaf 16 juli trekt de leiding zelf naar het kampterrein. Dringende
vragen tussen 16-21 juli vragen wij aan jullie om ons telefonisch te
bereiken.
Jvk – Leiding

Groeps – Leiding

TOT SNEL PILOTEN !

