
      
 

 

Jeugdsportkampen tijdens de Zomervakantie 
 

Net als vorig jaar richt de Jeugdwerkgroep van Racing Club Gent Atletiek vzw opnieuw een 

atletiekstage in tijdens de zomervakantie. Onze jongeren kunnen er heel wat bijleren wat 

betreft techniek, in alle disciplines van de atletieksport. Ook niet-leden kunnen deelnemen en 

kunnen zo de atletieksport beter leren kennen.  

 

 

Algemene  informatie Jeugdsportkamp 2018 
 

 

Organisatie: De jeugdwerkgroep van RC Gent Atletiek. 

Voor wie: Alle leden van RCG en niet-leden vanaf Kangoeroe (°2012) t/m 2e jaar miniem 

(°2005). 

Waar:  Op het terrein van RCG, Em. Hielstraat, 106 te Gentbrugge. 

Wanneer: Van maandag 20 augustus 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018, telkens van 09.00u 

tot 16.00u.  Er is opvang voorzien vanaf 08.00u tot 17.30u.  

Prijs:  100€ 

Kledij:  Training, regenvestje, goed sportschoeisel, reservekledij (douchegerief). 

Lunch:  Eigen lunchpakket, fruit en eventueel drank meebrengen. 

Onze kantine is eveneens de ganse dag open. Er wordt ook een drie uurtje voorzien 

door de club (fruit en drankje) 

Trainers: Onze jeugdtrainers en specialisatietrainers begeleiden onze jongeren tijdens de stage. 

Verzekering: Deze is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden. 

Voordeel: De ouders krijgen voor deelname van hun kinderen een fiscaal attest. 

Inschrijven: Dit kan tot uiterlijk zondag 12 augustus 2018.  Dit laat ons toe alle praktische 

regelingen te treffen zoals o.a. de verzekering, groepsindeling enzovoort. Dus liefst zo 

snel mogelijk inschrijven!!!  Inschrijvingsgeld te betalen voor 15 augustus 2018 

anders GEEN deelname – dit wordt op de eerste dag van deelname gecontroleerd 

door de trainer(s)  - verplichte aanmelding !!! 

 

 Inschrijven kan ENKEL via deze link FORMULIER INVULLEN 

 

Je stort dan het vereiste bedrag op rekeningnummer BE46 3904 5046 6136 van Racing 

Club Gent Atletiek vzw. 

Algemeen: Breng geen waardevolle voorwerpen mee (zoals game boy, discman, mp3-speler, 

GSM). Stripverhalen of andere lectuur en gezelschapsspelletjes zijn een aanrader 

tijdens de pauzes. 

 

 

Breng vooral je goed humeur mee en wij zorgen voor het  atletiekgenot. 

De Jeugdwerkgroep van Racing Club Gent/Jeugdtrainers en medewerkers 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZwLVZvgLBK-sggdmzZbzDso9bE2U54U40P4pHwZRbev5G7g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

