Belangrijke info:

Aanvullende info:

Kleding
Een regenpak en waterschoenen zijn voor elk programma benodigd, ook
met 25 graden en zon. U kunt dit met uw inschrijving mee bestellen.

Wetsuits/zwemvesten
Deze worden uiteraard ter beschikking gesteld, echter heeft u dit zelf,
adviseren wij dit mee te geven (eigen kleding zit altijd beter!).
Waterschoenen dient u zelf mee te geven aan uw kind.

Aankomst Zondag
Alle cursisten worden op zondag verwacht:
Interne deelnemers die voor het eerst komen: 11.30
Interne deelnemers die vaker geweest zijn: 12.00
Extern(+) deelnemers die vaker zijn geweest: 12.30
Extern(+) deelnemers die voor het eerst komen: 13.00
Wij vragen u vanwege de logistiek deze tijden aan te houden.

Bagage
Onze instructeurs vervoeren vanaf de pont uw bagage naar de
zeilschool.
Kamers
Jongens en meisjes slapen bij ons op de zeilschool in alle gevallen
gescheiden.

Bijzonderheden
Allergieën/medicijnen heeft u kunnen aangeven in het inschrijfformulier.
Wanneer er nog andere bijzonderheden zijn kunt u dat per mail aan ons
doorgeven onder vermelding van naam en weeknummer.

Bedtijden
t/m 8 jaar - 20:00 uur; t/m 12 jaar - 21:30 uur; t/m 14 jaar - 22:00 uur;
16 jaar - 23:00 uur; ouder 0:00 uur.

Gevonden voorwerpen Uitsluitend verzoeken per mail worden in
behandeling genomen. Helaas zijn wij hiertoe genoodzaakt vanwege het
grote aantal items dat bij ons blijft liggen. Bent u iets kwijt/verloren mail ons
hierover via gevonden@dekaag.nl. Vermeld in de mail de maat, kleur, merk
en uw telefoonnummer. Indien gevonden sturen wij het artikel naar u op.
Wij berekenen 15 euro voor verzending en afhandeling.

Alcohol en roken
Wij schenken geen alcohol aan deelnemers onder de 18 jaar, deze
leeftijdsgrens geldt ook voor roken.

Externe deelnemers
Externe deelnemers worden iedere dag om 9:00 uur opgehaald en om 17:30
uur teruggebracht op de parkeerplaats achter restaurant “Kaagzicht”. Extern
plus kinderen worden om 20.45 teruggebracht. De pont is voor kinderen tot
8 jaar gratis, de overige kinderen dienen 1 euro voor een retour te betalen.
De pont vaart 24/7.
LET OP: niet verzamelen bij de pont maar achter restaurant Kaagzicht.

Nachtwacht
1 mannelijke en 1 vrouwelijke instructeur zien ’s nachts toe op de rust
van de kinderen.

Vertrek
Externe en cursisten dienen op vrijdagavond om +/- 21:30 uur op de
zeilschool opgehaald te worden. Wij verwachten alle ouders van de interne
kinderen om 10.30
Paklijst Interne Cursisten
Regenpak!, toiletspullen, gympen (2 paar), badkleding, handdoek,
muggenlotion, regenlaarzen of dichte schoenen, waterschoenen, dekbed of
slaapzak, zonnebrand, petje (tegen de zon).
Paklijst Externe Cursisten
Regenpak!, rugtas of een stevige tas, extra setje (warme)kleding, handdoek,
zwemkleding, (sport)schoenen, waterschoenen, zonnebrand, petje.

Toezicht
Elke kamer krijgt een ‘papa of mama’ toegewezen.

Eten en drinken
Op het water krijgen kinderen onbeperkt limonade en/of water en ’s
middag een tussendoortje. Kauwgom is VERBODEN! Op donderdag
gaan wij op dagtocht. Lunchpakket wordt door ons verzorgd.
Verzekering
Aansprakelijkheid, annulering, goederen, reis- en/of
ziektekostenverzekering van deelnemers dient zelf geregeld te worden.
Wij beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Veiligheid en EHBO
Er is altijd een gediplomeerd bedrijfshulpverlener aanwezig op de
accommodatie. Onze instructeurs krijgen ieder jaar een BHV-cursus.
Personeel
Al onze instructeurs zijn intern opgeleid en zijn CWO-gediplomeerd.
Waardevolle spullen
De cursisten kunnen hun portemonnee veilig achterlaten (advies: €
15,00).
Laat elektronische apparatuur thuis (GSM, iPad, Nintendo etc.), het
kamp is gezellig en druk genoeg om zonder te kunnen.
Eventuele mobiele telefoons dienen te worden ingeleverd. Deze
kunnen alleen tussen 17:00 uur en 18:00 uur gebruikt worden.

Contact Beperk a.u.b. het telefonisch contact.
Bij dringende zaken kunt u uw kind(eren) bereiken;
0252-544514 kids-telefoon tussen 17:30 – 19:00 uur.
0252-544333 kantoor, dagelijks bereikbaar van 9:00 – 17:00 uur.
Mobiel 06-11157010 (u kunt ons ook een whatsapp sturen)
INSTAGRAM & FACEBOOK
Wij plaatsen beeldmateriaal online om u op de hoogte te houden van de
leuke activiteiten die we ondernemen. Heeft u hier bezwaar tegen laat ons
dit weten bij de aanmelding dan houden wij daar uiteraard rekening mee.
Vindt ons op INSTAGRAM; dekaag1952 of facebook; de kaag
watersportacademy.

Parkeren
Parkeren kunt u het beste op de Buitenkaag (voordat u de pont
neemt), achter restaurant Kaagzicht of bij de kerk.

Kids telefoon – 17.30-19.00
Kantoor telefoon – 09.00-17.00

0252-544514
0252-544333

Whats app telefoon

06-11157010

