
De stage staat in thema van gevechtsporten 
zoals “Judo, Ju-Jutsu en Karate”. 

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de kinderen 
elkaar beter leren kennen in een andere sfeer, 
daarom zal er tijd gemaakt worden voor andere 
activiteiten zoals bvb een wandeling, 
spelvormen, een creatieve activiteit etc. … 
  

Plaats

Deze stage vindt plaats in de sportschuur te 
Dworp - Kerkstraat 17 - 1653 Dworp 

Tijdsindeling

Van  7u45 – 9u00  => opvang 
Van  9u00 – 16u00 => sport en fun 
Van 16u00 – 17u00 => opvang 

Begeleiding

Het lesgeven zal door verschillende lesgevers 
gegeven worden, in 2 of 3 groepen, rekening 
houdend met leeftijden en het aantal 
inschrijvingen. 

Kledij

- Breng je budo-pak mee, indien niet in 
bezit, doe gewoon een jogging aan .. 

- Sportschoenen 
- Een regenjasje en botten … in functie 

van het weer die dag 
- Een jogging voor tussendoor 

In de tas

- je Budopak, je jogging 
- een zak met sportschoenen 
- een zak met je eigen lunchpakket/extra’s 
- drie drankjes per dag en een 

tussendoortje zijn inbegrepen in de prijs.    

Aanwezigheid/Afwezigheid

- Kom op tijd, onze lessen beginnen stipt. 
- Kom je helemaal niet of je zal later zijn, 

meld dit op nummer 0484/ 10 10 88  

Verzekering  en / of ongevallen

- Alle kinderen die tijdig zijn ingeschreven 
en betaald hebben, worden verzekerd 
tegen lichamelijke ongevallen.  

- Schade veroorzaakt aan kledij, bril, 
horloge, en prothese is niet  gedekt. 
Verlies en/of diefstal evenmin. 

Inschrijving

- Gelieve het bijgevoegde 
inschrijvingsdocument volledig in te 
vullen en terug te bezorgen in de club of 
via mail 
info@oostersekrijgskunstschool.com of 
katrien@oostersekrijgskunstschool.com  

Betaling


- Het inschrijvingsgeld dient betaald te 
worden op OKS vzw rekeningnummer 
BE 74 7865 8263 2807  

-  De volgorde van betaling is bepalend 
voor het weigeren van deelnemers als 
de stage volzet is 

 Annulatie
- Kan enkel via doktersattest 
- Naargelang het tijdstip van de annulatie 

zal er een bedrag afgehouden worden 
van het inschrijvingsgeld   

www.oostersekrijgskunstschool.com 

   info@oostersekrijgskunstschool.com 
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