Kampreglement :
Elke ingeschrevene aanvaardt door inschrijving de vooropgestelde voorwaarden.
Inschrijving:
De inschrijving gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer BE49 9501 4772 5271 met
mededeling naam + kamp of cash te betalen aan de balie. De gegevens van de betrokkenen dienen
overgemaakt te worden aan Murobics via het inschrijvingsformulier op de website of ter plaatse.
Leeftijd:
Kampen worden georganiseerd voor kinderen van 2,5 tem. 13 jaar. Jongere kinderen worden niet
toegelaten. Voor kinderen die ouder zijn dan 13 kan er een uitzondering gelden in samenspraak met
Mu.
Verzekering:
De verzekering is inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Deze dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens
kampactiviteiten en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de kampuren.
Kalender:
Wanneer de kampen doorgaan is terug te vinden op de website www.murobics.be .
Geannuleerde kampen:
Indien het kamp bij uitzondering niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden van murobics
wordt u daar persoonlijk van op de hoogte gebracht. Deze annulatie gaat gepaard met volgende
keuzemogelijkheden: De ingeschrevene kiest om het inschrijvingsgeld terug te vorderen of de
ingeschrevene kiest ervoor het inschrijvingsgeld voor andere doeleinden binnen murobics te
gebruiken. Wanneer er sprake is van overmacht (pandemie, wetgeving,…) die er voor zorgt dat de
kampen onderbroken of opgeschort moeten worden, zullen inschrijvingsgelden niet terugbetaald
worden.
Het inschrijvingsgeld kan niet teruggevorderd worden bij eenzijdige annulatie van de ingeschrevene.
Wanneer er sprake is van een blessure, ziekte of andere onvoorziene omstandigheid kan het
inschrijvingsgeld , bij uitzondering, gebruikt worden voor andere doeleinden binnen murobics. Dit
kan besproken worden met Mu. Wanneer je door eigen toedoen een kamp(dag) mist, kan je deze
niet recupereren tenzij bij het inleveren van een ziektebriefje.
Mutualiteit:
Afhankelijk van jouw ziekenfonds, kan je een deel van je inschrijvingsbedrag terugvorderen. Geef het
formulier af aan een docent tijdens het kampje. Deze formulieren worden tijdens het kamp terug
meegegeven.
Eten en drinken:
In de prijs zit een koek en een drankje per volle dag inbegrepen. Waterflessen kunnen steeds
bijgevuld worden. Water kan mee tot in de zaal. Andere dranken en eten kunnen enkel in de
tussenruimte genuttigd worden.

Kledij:
We vragen sportieve kledij te dragen. Kleutertjes brengen reservekleertjes mee. Kledij aangepast
aan het weer is aangewezen ifv. buitenactiviteiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
binnen- en buitenschoenen.
Eigen bezittingen:
Laat waardevolle spullen thuis. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of
schade aan kledij, evenals aan persoonlijke bezittingen.Graag de sportzakken achterlaten in de
daarvoor voorziene kasten en/of kleedruimtes om de netheid te bewaren. Verloren voorwerpen
worden 1 semester bijgehouden. Nadien gaan ze naar het goede doel.
Aanwezigheid ouders:
Ouders kunnen meekomen tot aan de ingang van de zaal. De danszalen zijn enkel toegankelijk voor
deelnemers van het kamp en docenten. Uitzonderingen kunnen evt. toegestaan worden na overleg
met de docent.
Opvang voor of na de vaste kampuren:
Er wordt opvang voorzien volgens aangegeven uren. Hiervoor wordt een extra kost aangerekend per
kampweek.
Ongepast gedrag (vb. motivatiegebrek, brutaliteit, verbaal/fysiek geweld,…):
Bij ongepast gedrag wordt een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders. Wanneer
bij een tweede verwittiging geen positieve evolutie optreedt, heeft Murobics het recht om de
deelnemer uit te sluiten (zonder terugbetaling van het lesgeld).
Auteursrecht en privacy:
Alle choreo’s zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet gebruikt worden op andere
evenementen zoals schoolfeesten ed. Het is verboden choreo’s of delen ervan zonder toestemming
van de verantwoordelijke openbaar te maken of door te geven aan derden. Tijdens kampuren mag
geen beeldmateriaal verzameld worden zonder toestemming van murobics. Doorgestuurde media
wordt enkel in besloten groep gedeeld. Enkel openbare media mogen verspreid worden. Tijdens
demo’s aan het einde van het kamp, kan er wel beeldmateriaal gemaakt worden. Hierbij vragen we
ook deze niet te verspreiden omwille van de privacy van andere kampleden.
Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers (tijdens lessen of externe activiteiten) mag door
Murobics gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen heeft, moet dit
schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving.
Indeling groepen:
Ingeschrevenen worden vooral opgedeeld per leeftijd. Soms kan hier van afgeweken worden. Dit
wordt besproken bij inschrijving en enkel toegepast wanneer de docent en zaakvoerder hier akkoord
mee gaan.
Communicatie:
In de week voor de aanvang van het kamp, krijgen de deelnemers meer info per mail alsook de
medische fiche. Tijdens de kampen wordt een Whatsappgroep aangemaakt waarin actuele foto’s en
info worden gedeeld.

