
Brugge

Jabbeke

Oostende

Gistel
inschrijving en info: 
www.sportaco.be

Voor megacoole kinderen 
van 3 tot 14 jaar

VANAF

€99

SPORTACO VZW organiseert reeds meer dan 30 jaar sportkampen. Wij hebben kamplocaties 
in Brugge, Jabbeke, Oostende en Gistel. Onze doelgroep bestaat uit kleuters tussen 3 en 6 
jaar en kids tussen 6 en 14 jaar. We bieden niet alleen sport aan maar laten je ook kennis-
maken met wetenschap of multimedia. Ons enthousiast team van ervaren kleuterleidsters 
en pedagogisch geschoolde monitoren zorgt voor een toffe en leerrijke week. 
Neem snel een kijkje op www.sportaco.be voor meer informatie.

Kleuterkampen    (3 tot 6 jaar) 
 Spel & crea   €99
 Balsportinitiatie  €120
Kampen     (6 tot 14 jaar) 

 Sport & spel   €99
 Een ganse dag toffe spelen en leuke sporten 
 Combi kampen vanaf   €120 
 Je kiest voor de combi kampen twee items uit de volgende    
 mogelijkheden om je kamp samen te stellen: sport & spel - wetenschap -  
 kidstennis - multimedia - golf - drone - koken - pony - dans

Data
 P1  08 - 12 april 
 G1 01 - 05 juli
 G2  08 - 12 juli
Locatie
 Brugge:  
 
 Jabbeke:  
 Oostende:  
 Gistel:   

Contact infoAlgemene informatie

Van maandag tot vrijdag
Gratis opvang: 07u45 - 09u30 en 16u00 - 17u30
Korting van €5 voor tweede kind of inschrijving
Fiscaal attest voor alle deelnemers tot 12 jaar
Verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen
Warme maaltijd mogelijk: €25
Gratis T-shirt
Gediplomeerde lesgevers

•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching team guy vzw
Ketelweg 6, 8490  Jabbeke
E: info@sportaco.be
T: 0475/69 10 82
www.sportaco.be

G3 29 juli - 02 augustus 
G4 05 - 9 augustus
G5 19 - 23 augustus

Volg ons ook op 
facebook.com/sportaco

V
iz
ie
r.b
e

De Boomhut / Koning Leopold III-laan, 102, 8200 St-Andries
De Passer / Vijverhoflaan 13,  8200 Brugge
Permekeschool / Varsenareweg 7c, 8490 Jabbeke
Sint-Andreasinstituut  / Steense Dijk 151, 8400 Oostende
Atlas Atheneum / Callaertswalledreef 8, 8470 Gistel
Sigo, St-Jans Gasthuisstraat 20 8470 Gistel



inschrijving en info: 0475/69 10 82 of www.sportaco.be inschrijving en info: 0475/69 10 82 of www.sportaco.be

Jeugdkampen
sport & spel
wetenschap
multimedia
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drone
koken
pony
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Gistel


