Online inschrijven voor de sport- en creakampen
De inschrijvingen voor de sport- en creakampen tijdens de herfstvakantie gebeuren aan de hand van een
nieuw online platform: Ticketgang. Dankzij dit online elektronisch systeem kan je je met jouw persoonlijke
gezinsaccount inschrijven voor sport- en jeugdactiviteiten.
Op https://sint-laureins.ticketgang.eu1 kan je je gezin registreren en inschrijven voor één of meerdere
activiteiten van de vakantiewerking in Sint-Laureins.
Meer informatie nodig? Klik dan door naar: algemene informatie en stap-voor-stap uitleg in verband met
online inschrijven en betalen. De Sport- en Jeugddienst staan je ook met raad en daad bij indien er nog
vragen zouden zijn.
We raden aan om vooraf een gezinsaccount aan te maken zodat je gemakkelijk en snel kan inschrijven.
De folder met meer informatie over de inschrijvingen en de betalingen kan je hier downloaden: Hoe online
inschrijven voor de sport- en creakampen2 (pdf, 51.1 kB) .
Een actieve herfstvakantie
Wil je er tijdens de herfstvakantie even tussenuit? Heb je zin een leuk themakamp met heel wat sport- en
spelelementen? Wil je nieuwe kinderen leren kennen of creatief bezig zijn? Kom dan op 2-daags themakamp
naar de sporthal in Watervliet!
Kleutersportkamp “Ridders en prinsessen”
Inschrijven vanaf 6 september 2016!
We spelen het kastelenspel en zoeken een schat in ons zelfgemaakt doolhof. Als we nog niet moe zijn,
kunnen we ons uitleven op het “Kikkerkoning springkasteel”.
Doelgroep: 3-5 jarigen
Data: van donderdag 3 november tot en met vrijdag 4 november 2016, telkens van 9u30 tot 16u. Inschrijven
in de voor- en na opvang is mogelijk!
Kostprijs: 24 euro, online inschrijven en te betalen via de gemeentelijke website https://sintlaureins.ticketgang.eu3
Locatie: Sporthal Watervliet, Stee 9, 9988 Watervliet
Omnisportkamp “Acrobaten 2-daagse”
Inschrijven vanaf 6 september 2016!
We hangen de acrobaat uit en zullen naast enkele moeilijke turnoefeningen en steltlopen ook onze
behendigheid tonen op de minifietsjes en Slackline. Spektakel gegarandeerd!
Doelgroep: 6-12 jarigen
Data: van donderdag 3 november tot en met vrijdag 4 november 2016, telkens van 9u30 tot 16u. Inschrijven
in de voor- en na opvang is mogelijk!
Kostprijs: 24 euro, online inschrijven en te betalen via de gemeentelijke website https://sintlaureins.ticketgang.eu4
Locatie: Sporthal Watervliet, Stee 9, 9988 Watervliet

1.
2.
3.
4.

http://sint-laureins.ticketgang.eu/
http://www.sint-laureins.be/website/2240-www/version/default/part/AttachmentData/data/Hoe%20online%20inschrijven
%20voor%20de%20sport%20-%20en%20jeugdcultuurkampen.pdf
http://sint-laureins.ticketgang.eu/
http://sint-laureins.ticketgang.eu/

Online inschrijven voor de sport- en creakampen
ID: 2239-www | Versie: 8 | Datum: 9/05/18 9:09:31

1

Waar kan ik terecht?
Dienst Sport
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 45
F 09/218 76 51
email dienstvrijetijd@sintlaureins.be

Waar kan ik terecht?
Dienst Jeugddienst
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 46
F 09/218 76 51
email dienstvrijetijd@sintlaureins.be
Vrije tijd / Jeugd
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