KAMPREGELS JUNIOR & YOUTH CAMPS

A. KAMPREGELS JUNIOR CAMPS (-16j)
Le Pin Sec & Montalivet
Om voor alle deelnemers een aangenaam verblijf te garanderen moeten enkele regels opgelijst en
nageleefd worden. BoardX heeft als hoofddoel jongeren een sportieve vakantie te bezorgen. Het
programma bestaat uit een leuke mix van surf, sport, zon, zee en strand.
1. Roken
Zoals de Belgische wet ook voorschrijft voor deze leeftijdsgroep, is het verboden om tabakswaren te
consumeren op dit kamp.
2. Drugs
Het bezit en de consumptie van drugs is ten strengste verboden. Indien iemand gevat wordt met drugs
zullen de ouders onmiddellijk worden ingelicht en zal(in samenspraak) een strafmaat bepaald worden.
Zoals in de toelatingsvoorwaarden reeds werd vermeld kan schending van deze regel leiden tot uitsluiting
van het kamp. Ouders staan in voor de terugreis zowel wat betreft verantwoordelijkheid als bekostiging.
3. Alcoholgebruik
Zoals de Belgische wet ook voorschrijft voor deze leeftijdsgroep, is het verboden om alcohol te
consumeren op dit kamp.
Bij schending van deze regel zullen ouders worden ingelicht en (in samenspraak) een strafmaat bepaald
worden. Zoals in de toelatingsvoorwaarden reeds werd vermeld kan schending van deze regel leiden tot
uitsluiting van het kamp. Ouders staan in voor de terugreis zowel wat betreft verantwoordelijkheid als
bekostiging.
4. Slaapvertrekken
Op onze Junior camps slapen jongens en meisjes in strikt gescheiden slaapzones. Ben je alleen of met
twee ingeschreven, dan vullen we je slaapvertrek aan met mensen van hetzelfde geslacht.
5. Uitgaan
BoardX voorziet dagelijks avondactiviteiten waar je als deelnemer steeds verwacht wordt. Eén maal per
week wordt er een party gepland. Uitgaan op eigen houtje is absoluut niet toegelaten.
6. Uurrooster (ter referentie, mogelijk onderhevig naar wijzigingen)
Optie 1:
8u30
9u00
11u15
12u00
13u
14u
16u
19u
20u30
23u

Ontbijt
Surfles & Beachgames
Beachtime
Lunch
Vertrek Strand
Surfles & Beachgames
Freesurf en/of Workshops
Avondmaal
Avondactiviteit
Bedtijd
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Optie 2:
9u15
10u00
10u30
13u
14u
14u30
15u30
17u
19u
20u30
23u

Ontbijt
Vertrek Strand
Surfles & Beachgames
Lunch
Vertrek Strand
Beachtime
Surfles & Beachgames
Freesurf en/of Workshops
Avondmaal
Avondactiviteit
Bedtijd

7. Deelname activiteiten en surflessen
Je wordt als deelnemer steeds op alle surflessen en beachgames verwacht.
BoardX wil ook steeds motiveren om aan extra leuke en sportieve activiteiten en/of workshops in de
vooravond deel te nemen.
Tussen 17u en 19u kan je op afgesproken dagen/momenten het dorpje bezoeken.
8. Nachtlawaai
Om iedereen een goede nachtrust te garanderen wordt er in het camp van 23u tot 8u00 stilte gevraagd.
Ook bij thuiskomst na een latere activiteit moet dit te allen tijde gerespecteerd worden.
9. Diefstal
Om diefstal te voorkomen zijn er lockers met stopcontacten voorzien aan 5 euro huurprijs per week. Er
wordt gevraagd om alle items die als kostbaar geacht worden, te allen tijde in de locker te bewaren. De
organisatie neemt de nodige maatregelen waardoor zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor
diefstal.
In geval van diefstal zullen de ouders van de dader meteen worden ingelicht. Dit kan leiden tot
onmiddellijke uitsluiting van het camp. Ouders staan in voor de terugreis zowel wat betreft
verantwoordelijkheid als bekostiging.
10. Respect naar crew, materiaal, andere gasten
Om een aangename sfeer op het kamp te waarborgen, vraagt de organisatie om te allen tijde respect te
tonen voor het materiaal en de crew. Ook respect naar andere kampleden is enorm belangrijk voor een
goede sfeer op het camp. Pesten is absoluut NOT DONE en zal zware gevolgen hebben voor de pesters.
Het niet respecteren van bovenstaande topics zal steeds nauw worden opgevolgd, gecommuniceerd
worden aan de ouders en kan leiden tot:
- Beperking in vrijheden
- Bestraffing volgens overtreding
- Verlies van waarborg (waarop terug een nieuwe waarborg betaald dient te worden)
- Onmiddellijke uitsluiting van de reis
- Zwarte lijst
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B. KAMPREGELS YOUTH CAMPS (16-18j)
Berria
Om voor alle deelnemers een aangenaam verblijf te garanderen moeten enkele regels opgelijst en
nageleefd worden. BoardX heeft als hoofddoel jongeren een sportieve vakantie te bezorgen. Een leuke
mix van surf, sport, zon, zee en strand wordt afgewisseld met een leuk feestje, maar dit zonder excessen.
1. Roken
Hoewel de organisatie dit sterk afraadt is het niet verboden om tabakswaren te consumeren. Peuken
hoor je steeds in de asbak te gooien. Het is ten strengste verboden om te roken in tenten (groot en klein),
hangmatten, voertuigen en gebouwen op het kampeerdomein.
2. Drugs
Het bezit en de consumptie van drugs is ten strengste verboden. Indien iemand gevat wordt met drugs
zullen de ouders onmiddellijk worden ingelicht en zal (in samenspraak) een strafmaat bepaald worden.
Zoals in de toelatingsvoorwaarden reeds werd vermeld kan schending van deze regel leiden tot uitsluiting
van het kamp. Ouders staan in voor de terugreis zowel wat betreft verantwoordelijkheid als bekostiging.
3. Alcoholgebruik
Zoals de Belgische wetgeving toelaat mag een jongere vanaf 16 jaar alcoholische dranken consumeren
op basis van bier of wijn (zonder toegevoegde sterke drank).
De consumptie van sterke drank is absoluut verboden.
De consumptie van alle alcohol is niet toegelaten voor 18h.
Het is verboden om aan watersportactiviteiten deel te nemen, na het consumeren van alcohol.
Bij overmatig alcoholgebruik en overschrijden van de grenzen zullen ouders worden ingelicht en (in
samenspraak) een strafmaat bepaald worden.
Zware inbraken op deze regel kan leiden tot onmiddelijke uitsluiting van het camp. Ouders staan in voor
de terugreis wat betreft verantwoordelijkheid en bekostiging.
4. Uitgaan
Uitgaan kan op de daarvoor voorziene momenten. BoardX voorziet tal van avondactiviteiten en regelmatig
de mogelijkheid om uit te gaan. De deelnemers worden begeleid van en naar de locatie en indien nodig is
er transport voorzien per bus, hier moet dan ook gebruik van gemaakt worden.
Als deelnemers hoor je dagelijks ten laatste om 2u te gaan slapen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven
ivm. activiteit.
5. Slaapvertrekken
Op onze Youth camps is gemengde tent- of kamerindeling toegestaan. Jongens en meisjes mogen
samen in de tent/kamer slapen. Ben je alleen of met twee ingeschreven, dan vullen we je slaapvertrek wel
aan met mensen van hetzelfde geslacht.
6. Deelname activiteiten en surflessen
De deelnemers worden steeds op hun surflessen verwacht.
BoardX wil ook ten allen tijde motiveren om overdag aan leuke en sportieve activiteiten en/of workshops
in de vooravond deel te nemen.
Vanaf 9u tot 19u ben je echter vrij om het stadje te bezoeken, van het strand te genieten…
Om 19u wordt je in het camp verwacht voor het avondmaal gevolgd daar de geplande avondactiviteit(en).
7. Nachtlawaai
Om iedereen een goede nachtrust te garanderen wordt er in het camp van 00u tot 8u30 stilte gevraagd.
Ook bij thuiskomst na een latere activiteit moet dit te allen tijde gerespecteerd worden.
8. Diefstal
Om diefstal te voorkomen zijn er lockers met stopcontacten voorzien aan 5 euro per week. Er wordt
gevraagd om alle items die als kostbaar geacht worden, ten allen tijde in de locker te bewaren. De
organisatie neemt de nodige maatregelen, waardoor zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor
diefstal.
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In geval van diefstal zullen de ouders van de dader meteen worden ingelicht. Dit kan leiden tot
onmiddellijke uitsluiting van het camp. Ouders staan in voor de terugreis zowel wat betreft
verantwoordelijkheid als bekostiging.
9. Respect naar crew, materiaal, andere gasten
Om een aangename sfeer op het kamp te waarborgen, vraagt de organisatie om te allen tijde respect te
tonen voor het materiaal en de crew. Ook respect naar andere kampleden is enorm belangrijk voor een
goede sfeer op het camp. Pesten is absoluut NOT DONE en zal zware gevolgen hebben voor de pesters.
Het niet respecteren van bovenstaande topics zal steeds nauw worden opgevolgd, gecommuniceerd
worden aan de ouders en kan leiden tot:
- Beperking in vrijheden
- Bestraffing volgens overtreding
- Verlies van waarborg (waarop terug een nieuwe waarborg betaald dient te worden)
- Onmiddellijke uitsluiting van de reis
- Zwarte lijst
Weekplanning Berria 1 & 2 (kort) (mogelijk onderhevig aan veranderingen, workshops variabel):
- Zaterdag:
Check-in, Briefing, strandactiviteiten, Welkomstspel
- Zondag:
Surflessen, strandactiviteiten, Battle of the Sexes
- Maandag:
Surflessen, strandactiviteiten, Party Tropicana Club Santoña
- Dinsdag:
Surflessen, strandactiviteiten, School of Surf, Film
- Woensdag:
Surflessen, strandactiviteiten, Karaoke Night
- Donderdag:
Free Surf, strandactiviteiten, City trip Bilbao, Party @ Country Club
- Vrijdag:
Free Surf, surfcontest, Fotoshow & prijsuitreiking, Last Night
- Zaterdag:
Check out dag
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