
 

DANSKAMP AAN

ZEE

D A N S S T U D I O

S T E P  B Y  S T E P

 O R G A N I S E E R T  

Een week boordevol dansplezier en strandpret! 



Praktische informatie

 

14 augustus  - 19 augustus 2022  

VZW Horizon in Bredene: Kapelstraat 88, 8450 Bredene
 

 
Aankomst

De dansers worden op zondag (14/08) om 16u00 verwacht
op de kampplaats. De eerste avond is er een avondmaal
voorzien. 

 Toonmoment
Het toonmoment zal doorgaan op vrijdag 19 augustus 
in meeting- en evenementcentrum Staf Versluys te Bredene om 
15u00. Doorheen de week steken we een leuke show in elkaar die 
we dan graag met jullie delen. Na de voorstelling mogen de dansers 
mee naar huis.  

Adres: Kapelstraat 76, 8450 Bredene

 

We verblijven in het gebouw ‘De strandloper’. Het strand ligt op 300m 
van onze kampplaats en is te voet te bereiken via een voetgangerstunnel. 

Eten
VZW Horizon voorziet ons elke dag van drie maaltijden:
ontbijt, middagmaal en avondmaal. 
Wij voorzien extra tussendoortjes (tien- en vier uurtje,...) zodat de
dansers niets tekort komen.  

VZW horizon houdt rekening met allergieën, vegetariërs, veganisten,... 
Je kan dit aangeven in je inschrijvingsformulier, wij zorgen ervoor dat
het correct wordt doorgegeven. 

Dit danskamp is voor dansers die geboren zijn vanaf 2005 
tot en met 2012.  



€350

Hierin zit inbegrepen:
- 5 overnachtingen
- 3 maaltijden per dag + extra tussendoortjes 
- danslessen in verschillende stijlen
- extra activiteiten 
-...  

Deelnemen aan een spaarplan is mogelijk. Je kan dit
aangeven in je inschrijvingsformulier. 
 
Je kan op drie momenten instappen in het spaarplan:
Oktober 2021 t.e.m. juli 2022: €35 / maand
December 2021 t.e.m. juni 2022: €50 / maand
Februari 2022 t.e.m. juni 2022: €70 /maand  
(meer informatie volgt wanneer je je hiervoor opgeeft) 

 

 

Prijs

Inschrijven

Inschrijven kan door onderstaande link in te vullen:
https://forms.gle/UfpfwtcebvJrNY2C7

Inschrijven kan tot en met 30 juni 2022. 
Je plek is pas definitief wanneer we een betaling ontvangen
hebben of wanneer een spaarplan opgestart is. 

Heb je ingeschreven, maar komt er iets tussen? 
Annuleren met terugbetaling kan tot en met 30 juni 2022.
Schrijf je je hierna pas uit? Dan is er helaas geen
terugbetaling mogelijk.  


