Gratis paar Vans voor alle deelnemers!
Meer info op www.pier15.nl

Vans x Pier15
skatecamp 2022

De zevende editie van het Pier15 skatecamp komt er aan!!
Week: 25/tm 29 juli 2022
Pier15 organiseert al sinds 2015 skatecamps. Iedere zomer gaan we 5
dagen lang de sickste skatespots in Nederland en België af. Onder begeleiding van onze vaste crew maken we er een onvergetelijke week van.
Leuk dat je dit jaar ook mee wil!
Op maandag 25 juli verzamelen we bij skatepark Pier15 in Breda. Dit zal
dan ook de hele week onze thuisbasis zijn. Elke dag starten we de reis
met de grote gele schoolbus die ons naar de tofste skateparken brengt.
We gaan zowel buiten als binnen skaten, afhankelijk van het weer natuurlijk. Op de locaties doen we leuke contests waarbij iedereen kans maakt
op vette goodies en rond de namiddag keren we terug naar Breda. Na
het eten hebben we nog verschillende activiteiten gepland, heb je daarna
nog steeds energie over? Dan kan je tot sluitingstijd in het skatepark of in
de bowl skaten.

Wat neem je
mee?

-

Genoeg kleding voor 5 dagen
(check het weerbericht van tevoren)
Een professioneel skateboard
Zwemspullen
Toiletspullen
ID-kaart of paspoort
Matje of luchtbed (denk ook aan een pomp)
Slaapzak/deken & kussen
Zaklamp (niet verplicht)
Oordoppen (niet verplicht)

Tijdens het skatecamp komen we ook wel eens langs skateshops of zijn
er shops in de indoor skateparken. Mocht je daar iets willen kopen is het
wel handig om wat zakgeld bij te hebben. Qua elektronica mag je zelf
weten wat je meeneemt, dit is natuurlijk wel op eigen risico. Het is altijd
mogelijk om te bellen met de telefoon van Pier of van een van de begeleiders.

Veiligheid, verzekering,
regels & afspraken

-

Skatepark Pier15 kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor diefstal of schade. Het skatecamp team zorgt er
dagelijks voor dat het gehele terrein goed wordt
afgesloten.
We gaan ervan uit dat elke deelnemer en ziektekosten
verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering heeft.
Iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en daar
mee samenhangende gevolgen en/of schade is beperkt
tot het bedrag dat ter zake door onze aansprakelijkheidsver
zekeraar zal worden uitgekeerd.
Skateboarden is een gevaarlijke sport en is dan ook altijd op
eigen risico.
Alle deelnemers zijn daarnaast verplicht om zich aan de regels
van het skatecamp te houden.

Eten &
drinken

We zorgen dat je drie keer per dag een gezonde, lekkere maaltijd krijgt,
zodat je er de hele dag tegen aan kan. Op locatie zorgt de skatecamp
crew voor lekkere tussendoortjes. Als je bepaalde allergieën of dieetwensen hebt dan horen we dat graag voor aanvang van het skatecamp
zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Het is ten strengste verboden om alcohol, drugs en tabak te nuttigen
tijdens het skatecamp. Doe je dit toch? Dan nemen we contact op met je
ouders.

Tijden aankomst &
vertrek

Op maandag 25 juli verzamelen we om 12:00 bij Pier15 Skatepark in
Breda (Veilingkade 12). Vrijdag 29 juli zit het skatecamp er helaas weer
op en kan je tussen 17:00 en 18:00 worden opgehaald.

Mee doen?
Om deel te kunnen nemen is het van belang dat je al enige basis vaardigheden van het skateboarden beheerst zoals shove-its, indroppen en
olliën. Daarnaast is het Vans x Pier15 skatecamp voor skateboarders
tussen de 11 en 17 jaar.
Contact gegevens:
Pier15
Veilingkade 12
4815 HC Breda
076-5328359
Skateschool@pier15.nl
Skatecamp contactpersoon: Zoë van Engelen

Inschrijfformulier
Datum: 25/tm 29 juli 2022
Je kunt het formulier digitaal invullen! En mailen naar skateschool@pier15.nl

Deelnemer
Naam: _______________________________________________________
Geboortedatum: ______________________________________________
Geslacht: ____________________________________________________
Adres: _______________________________________________________
Postcode: ____________________________________________________
Stad: ________________________________________________________
Land: _______________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
Schoenmaat (USA): ___________________________________________

Overige opmerkingen

Gegevens ouder/verzorger van deelnemer
Naam ouder/verzorger: ________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Adres: _______________________________________________________
Postcode: ____________________________________________________
Stad: ________________________________________________________
Land: _______________________________________________________

Veiligheid &
verzekering
-

Pier 15 Skatecamp gaat ervan uit dat alle deelnemers een ziekte
kostenverzekering en een aansprakelijkheids- verzekering
hebben.
Pier 15 Skatecamp is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de door de deelnemer meegenomen zaken.
Iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en daarmee
samenhangende gevolgschade is beperkt tot het bedrag dat ter
zaken door onze aansprakelijk- heidsverzekeraar zal worden
uitgekeerd.
De deelnemers dienen zich aan de door ons voorgeschreven
regels te houden.
Skateboarden is ten alle tijden op eigen risico.

Bij deze verklaar ik, _________________________, de ouder
van _______________________________________________
De bovenstaande regels met betrekking tot verzekering en veiligheid
gelezen te hebben en ga hiermee akkoord.
Datum: ____________________________________________________
Plaats: ____________________________________________________

Handtekening:

Betalings
instructie

Deelname aan het Pier15 skatecamp 2022 bedraagt €395 voor de hele
week. De betaling dient per 1 juli 2022 voldaan te zijn op rekeningnummer
NL28 RABO 0300337353 tnv Pier15 B.V. Onder vermelding van de naam
van de deelnemer.
Pier15 behoudt zich het recht op annulering van het skatecamp in verband
met Covid-19 of bij te weinig aanmeldingen. De definitieve beslissing zal 16
mei 2021 worden genomen.

