Dance-In(n) summer MAXI
Interne Zomerdansstage te Bokrijk

WAT
Dance-Inn organiseert tijdens de week van maandag 7 tot en met zaterdag 12 augustus 2017 een interne
dansstage te Bokrijk!
We vertrekken op maandag met de trein richting Bokrijk. Het kamp wordt afgesloten met een spetterend
optreden op zaterdag. Iedereen is dan welkom om hun danstalentje te komen bewonderen. Na het
optreden keren de dansers terug huiswaarts met de ouders/familie/vrienden/...

VOOR WIE
Deze stage is voor dansers vanaf het tweede leerjaar (je dient het eerste leerjaar al achter de rug te
hebben) tot jongeren van het vierde middelbaar.

PRIJS
Je betaalt voor een hele week 300€/danser. Leden van Dance-Inn betalen 270€. Inwoners van Pepingen
kunnen ook met Koepongs betalen.
Wat is er in de prijs begrepen:
•
Verblijf van 6 dagen in vol pension: 3 maaltijden per dag, tienuurtje en vieruurtje
(Allemaal lekker klaargemaakt door onze kookouders)
•
Danslessen door geschoolde dansdocenten
•
Sport -en spelactiviteiten + animatiemateriaal
•
Uitstap naar het domein Bokrijk
•
Verzekering Fedes
•
Kampgeschenk
Annulatiekosten:
De annulatie gebeurt via een e-mail naar dansstage@dance-inn.be
Annulatiekosten:
- Tussen inschrijving en 30 dagen voor aanvang: €50
- Tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang: €120
- Vanaf 14 dagen voor danskamp: volledige som

INSCHRIJVEN
Elektronisch inschrijven kan vanaf 1 februari 2017 via de website www.Dance-Inn.be
Je krijgt nadien een bevestigingsmail van je inschrijving.
Je bent pas ingeschreven na het volledig invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier en een
voorschot gestort te hebben van €120 (voor leden) of €140 (voor niet-leden) op rekening van Dance-Inn
vzw: BE87 7805 9103 8894 met melding “Dance In(n) Summer MAXI DEEL 1” + naam en voornaam van
deelnemer.
Ten laatste 1 juli 2017 dient het overige saldo gestort te zijn, met melding “Dance In(n) Summer MAXI DEEL
2” + naam en voornaam van deelnemer. Dit bedraagt €150 (voor leden) of €160 (voor niet-leden).
Programma en verdere info volgen later via mail, na de volledige inschrijving.
Voor de inwoners van Pepingen: Je kan betalen met Koepongs (afgeven de eerste dag van het kamp).
Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt!
MEER INLICHTINGEN?
Stuur een mailtje naar dansstage@dance-inn.be! We helpen je graag verder!

