AFSPRAKEN OP KAMP
Je gaat op kamp met heel wat andere jongeren en begeleiders. Daarom is het goed om op voorhand
al enkele afspraken te maken zodat het voor iedereen een leuk kamp kan worden.

Amai, mijn valies weegt veel!
In het kampboekje heeft de kamp- en hoofdleider van jouw kamp al wat tips gegeven wat je
best wel en beter niet meeneemt.
Feest, want ik mag op kamp!
We zijn heel blij dat je voor een BIZONkamp hebt gekozen. We verwachten dan ook een
goedgemutste, enthousiaste jongere op kamp die er veel zin in heeft!
Sigaretten, hoe zit het daarmee?
Wie toestemming heeft gekregen om te roken en 16 jaar is, kan enkel op de daarop
voorziene momenten een sigaretje opsteken.
Privacy, weet je wel!
Alle gegevens die we over jou hebben ontvangen, worden strikt vertrouwelijk behandeld,
ook tijdens het kamp! Op kamp ben je echter in groep en is er weinig “me-time” door de vele
activiteiten.
Respect!
Op kamp wordt niet gepest, wel samen gelachen en gepraat. Wij verwachten een
respectvolle houding ten aanzien van alle aanwezigen en al het aanwezige materiaal.
Aaarghh! Zo vroeg opstaan, zo vroeg slapen!
Om er een geweldig kamp van te maken, is het belangrijk dat iedereen goed uitgerust is.
Daarom zijn er op elk kamp afspraken rond slapengaan en opstaan!
Kamp- en hoofdleider, ook wel ‘de bazen van het kamp’
De kamp- en hoofdleider hebben het hele jaar door al gewerkt aan het kamp! Zij kijken heel
hard uit naar jouw komst en willen dan ook dat het een fantastisch kamp wordt! Daarom
hebben zij al heel goed nagedacht over alle afspraken en regels op het kamp. Zij zijn dan ook
de enige personen die de regels bepalen. Voorafgaande afspraken met de begeleiding kan
enkel mits overleg met de kamp- en hoofdleiding. Het is aan de kamp- en hoofdleiding om
hierover de uiteindelijke beslissing te nemen!
Elektronisch materiaal, wij maken zelf wel kabaal!
Op kamp is er geen tijd voor computerspelletjes, IPod, MP3… door de vele activiteiten. We
raden dan ook aan om deze niet mee te nemen. Wie het toch niet kan laten, zal dit bij
aankomst moeten afgeven aan de econoom van het kamp. Deze bewaart al het kostbaar
materiaal in een persoonlijk zakje met jouw naam er op. Dit krijg je op het einde van het
kamp terug.
Nog vragen?
Aarzel dan niet om het BIZON-secretariaat te contacteren! Zij bieden jou een antwoord of
spelen jouw vraag door aan de kamp- en hoofdleiding.
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