
9-13
augustus

G-Sportkamp 2021
Voor kinderen met lichte tot matige 
fysieke of mentale beperking  (type 1, 2 en 4 )

Omnisportkamp
i.s.m. 

Sportika vzw

2021

INSCHRIJVING
Inschrijven kan tot en met 1 augustus 2021 en dient te gebeuren 
via het online inschrijvingssysteem:  https://ternat.ticketgang.eu/
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Ben je al geregistreerd, log dan in en ga naar sportregio activiteit. 
Klik op Koop G-sportkamp. Is het de eerste maal dat je wil inschrijven 
voor activiteiten, klik dan links bovenaan op registreren. Volg de 
instructies op het scherm om jezelf te registreren. Je ontvangt een 
mail om jouw registratie te bevestigen. Vergeet niet je gezinsleden 
toe te voegen onder het tabblad “gezinsleden”.
Nu kan je inloggen en inschrijven.

Problemen bij registratie of online inschrijven?

Kom dan zeker langs aan de balie van het jeugd- en sportcentrum te 
Ternat (Van Cauwelaertstraat 40) of contacteer ons via sport@ternat.-
be of 02 582 05 01. 

Indien een deelnemer individuele begeleiding nodig heeft dient hier 
zelf voor gezorgd te worden.

Belangrijk! Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis 
te nemen van de voorwaarden en informatie. Terugbetaling 
gebeurt enkel op grond van medische redenen (met dokters-
attest). Een medische fiche met alle relevante informatie voor 
onze monitoren dient ingevuld te worden.

Deskundige ILV Sportregio • Bert Meganck • 0470/54 28 65 • info@sportregiopajottenland.be

AFFLIGEM • Sporthal • Nele De Schouwer • 053/64 00 40 • sport@affligem.be
BEVER • Gemeentehuis • Nancy Duyms • 054/51 70 82 • sport@bever-bievene.be
GALMAARDEN • Baljuwhuis • Sylvie Leblicq • 054/89 04 35 • sport@galmaarden.be
GOOIK • Sportcentrum • Koornmolen • Walter Tielemans • 054/32 89 79 • sport@gooik.be
HERNE • Gemeentehuis • Franciska Dekens • 02/397 11 64 • sport@herne.be
LIEDEKERKE • Vrijetijdshuis • Pieterjan Van Steendam • 063/64 55 93 • sport@liedekerke.be
LENNIK • Gemeentehuis • Koen De Loy-Vermeulen • 02/531 02 38 • sport@lennik.be
PEPINGEN • Gemeentehuis • Katrien Scheppers • 02/383 14 39 • sport@pepingen.be
ROOSDAAL • Gemeentehuis • Evelien Vanderschueren • 054/89 13 52 • sport@roosdaal.be
TERNAT • Sportcentrum • Jan Moortgat • 02/582 05 01 • sport@ternat.be



PRAKTISCHE INFO

Tijdstip
De sportactiviteiten vinden telkens plaats 
van 9.00 - 12.00 uur en 
van 13.00 - 16.00 uur. 
Er is opvang voorzien 
van 8.00 uur - 9.00 uur  en 
van 16.00 uur - 17.00 uur.

Begeleiding
Ervaren en gediplomeerde monitoren staan klaar voor 
de begeleiding van alle activiteiten.

Prijs
90 € (online betaling bij inschrijving)

Lunch
De kinderen brengen elke dag hun lunchpakket mee. 

Verzekering
De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

Datum
9 tot 13 augustus

Locatie
Sportcentrum Ternat
Van Cauwelaertstraat 40
1740 Ternat

Kleuters (2015-2017)
Maak kennis met ons aangepast dansprogramma en unieke sportkoffers onder 
gespecialiseerde begeleiding. 

In dit kamp kan je hockeyen, dansen met Scar en spelen naar hartenlust met 
Simba. Begint het te kriebelen als je muziek hoort ? Droom je  van Tom Boonen 
of Thomas Briels ? Dan moet je zeker deelnemen aan deze spetterende 
sportweek

Inclusief sportkamp 
i.s.m. Sportika vzw

Meer info
www.sportika.be
Deze G-sportactiviteiten zijn een organisatie van de ILV sportregio Pajottenland in samen-
werking met de (G-)sportclubs uit de sportregio. De sportregiowerking is een samenwer-
kingsverband tussen 10 Pajotse gemeenten. Meer informatie omtrent de G-sportwerking 
binnen deze gemeenten kan je bekomen.

Jongeren  (2007-2014)
Onder de leiding van Shannon (voltijds verpleegkundige) maken we er een 
spetterende week vol sport, dans en muziek van. We gebruiken allerlei attribu-
ten en maken zelf onze dansaccessoires. We showen onze moves tijdens ons 
dansoptreden op vrijdag.

We wisselen de dansactiviteiten af met een aantal sportspelen, zwemactiviteit 
en rustige momentjes zoals de kinderyoga.

Let op: Plaatsen zijn beperkt!

Aanbod


