UPSTAIRSSWEEKEND
DE NEKKER - MECHELEN 2018
Upstairs is een activiteit van Stichting Jeugdwerk Baarle voor alle jeugd uit Baarle en omgeving vanaf 2e klas middelbaar
onderwijs tot en met 15 jaar. Meer info vindt u op onze website: http://jeugdwerkbaarle.org/upstairs

vrijdag 11 t/m
zondag 13 mei
provinciaal domein
DE NEKKER
Mechelen

Voor diegene die te oud zijn voor het Jeugdhuisweekend,
organiseert het Jeugdwerk het UPSTAIRSWEEKEND. Dit weekend is
er speciaal voor iedereen vanaf de 2de klas van het middelbaar
onderwijs tot en met 15 jaar. Wil jij met ons mee? Lees dan snel
verder, maar blokkeer eerst 11 - 13 mei in je agenda!
In het verleden zijn we met ’t Jeugdhuis & Upstairs al op verschillende
locaties geweest, maar steeds keren we weer met heel veel plezier terug
naar De Nekker in Mechelen. Het complex ligt op het gelijknamige
recreatiedomein en is omringd door grasvelden, speelpleinen,
zwemvijver, zwembad en nog veel meer.
Ben je nooit eerder met Stichting Jeugdwerk Baarle op
Jeugdhuisweekend of Upstairsweekend geweest? Geeft niets! Zo’n
weekendje lijkt op een kampweek, maar dan korter, wat losser, relaxter
en intenser (*). Ben je ook nog nooit op kamp geweest met SJB? Dan
leggen we het even kort uit. Overdag houden we jullie bezig met sport &
spel. ’s Avonds krijg je meestal wat ‘actief entertainment’ voorgeschoteld.
Na de maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) is er steeds volop ruimte
voor wat ontspanning alvorens we aan een activiteit beginnen. Je kan
dan met je vriend(inn)en sporten, gezelschapsspellen doen, maar ook
lezen of lekker bijkletsen. Al dan niet samen met de leiding. Wat jij wil…
(*) Maar er zijn uiteraard wel een aantal
regels waar jij je aan moet houden!
Zie volgende pagina!

€ 42,50

teruggave bij
annulering

tot en met 15 april

deelnemers vorig
jaar voorrang

100%

vanaf 16 april

einde voorrangsregeling

50%

all-inprijs

LET OP! Vanaf 4 mei GEEN TERUGGAVE bij annulering.
* Indien u kan aantonen dat u annuleert om medische of familiale
omstandigheden, krijgt u altijd het volledige bedrag retour.
* Indien de door u geannuleerde plaats ingenomen wordt door een
andere deelnemer, geniet u eveneens volledige teruggave.

spelregels

Als je inschrijft voor het Upstairsweekend ga je akkoord met
onderstaande voorwaarden:
* alle wettelijke beperkingen worden door ons gehandhaafd (roken,
alcohol, wapens, …)
* energiedrank = VERBODEN en kan ingenomen worden, wordt
niet teruggeven en niet terugbetaald
* Stichting Jeugdwerk Baarle aanvaardt GEEN ENKELE
aansprakelijkheid bij diefstal, verlies of schade van of aan
sierraden, telefoon, tablet, fototoestel of andere elektronische
apparatuur

inschrijven

Inschrijven kan via onze website:
http://jeugdwerkbaarle.org/upstairs
Werkwijze:
stap 1 : vul het formulier op de website in
stap 2 : druk op ‘verzenden’
stap 3 : na ontvangst per e-mail het formulier afdrukken
stap 4 : het afgedrukte formulier ondertekenen
stap 5 : lever het ondertekende formulier in bij 1 van de inleveradressen
(staan op het formulier)
LET OP!
* Als u het formulier niet ondertekent is de inschrijving ONGELDIG.
* Als u het formulier niet afdrukt en inlevert, kunnen wij u niet inschrijven.
* Om te kunnen genieten van de voorrangsregeleing MOET het formulier
ten laatste zondag 15 april ingeleverd zijn.
* Kijk goed naar de annuleringsvoorwaarden alvorens in te schrijven!
* Moment van inlevering bepaalt de plaats op de (wacht)lijst.

extra info
heen- & terugreis per bus
vertrek vrijdag ca. 17.45u
aankomst zondag ca. 18.00u
1 sanitaire ruimte per 2
slaapzalen met toiletten,
douches en wastafels
* 10 bedden per slaapzaal
* speeltuin, sportpleinen,
zwemvijver & binnenbad
*
*
*
*

