Ponykampen 2019 Hoeve De Bartvelden
Bartstraat 32, 2560 Kessel
www.paardenhouderij.be

tel 0473/25 02 08
info@bartvelden.be

Wanneer?
Paasvakantie:
•
•

Week 1 : maandag 8/04/2019 t.e.m. donderdag 11/04/2019
Week 2 : maandag 15/04/2019 t.e.m. donderdag 18/04/2019 + springstage

Mogelijkheid van behalen van A-B brevet op 12 april enkel na deelname van één van de ponykampen
of springstage in de Paasvakantie.
Kostprijs brevet afname met eigen pony 25 euro, met pony van de Bartvelden 35 euro

Zomervakantie:
•
•
•

Week 1 : maandag 1/07/2019 t.e.m. donderdag 4/07/2019 + springstage
Week 2 : maandag 29/07/2019 t.e.m. donderdag 1/08/2019
Week 3 : maandag 5/08/2019 t.e.m. donderdag 8/08/2019

Wat meebrengen?
•
•
•
•
•

Middageten en drank voor de eerste 3 dagen.
De laatste dag zorgen wij voor het middagmaal.
Harnas, rijhelm, rijlaarzen, ... (als je hierover beschikt) Een harnas en tok kan je ook lenen.
Zwemmateriaal bij mooi weer
De 3de dag je mooiste slingers, kledingstukken, … om je pony en jezelf te verkleden
Een goed humeur ;-)

Begin en einde dag?
Elke dag start op 9 uur en we eindigen om 16u30.
De laatste kampdag organiseren we een heuse modeshow om 16 uur waar ook ouders, vrienden, ...
van harte welkom zijn.
Tijdens deze modeshow mag de ruiter zichzelf ook verkleden en zo, samen met zijn of haar pony, de
eerste prijs in de wacht te slepen.

Kostprijs?
Ponykamp: 140 euro

Springstage: 205 euro

Hoe inschrijven?
Via onderstaand strookje.
Na het betalen van een voorschot van 30 euro dan is de inschrijving definitief.
Betalen kan cash of via overschrijving op het rekeningnummer BE68 7330 4722 9734 met vermelding
de naam, het aantal deelnemers en de datum van het kamp.

Naam ruiter: ...............................................................................................

Leeftijd: ..........................

Wenst in te schrijven voor (omcirkel)
•

Paasvakantie: week

1

2

•

Zomervakantie: week

1

2

Telefoonnummer van ouder(s):

3

................................................................................................
................................................................................................

Handtekening van ouder(s):

