
Skatecamp
2023

24 t/m 28 juli



Deze zomer is het tijd voor Pier15 Skatecamp #8! 
24 t/m 28 juli 2023

Sinds 2015 organiseert Pier15 jaarlijks een skatecamp. Iedere zomer gaan we 
onder begeiding van onze vaste en ervaren crew de sickste skatespots in 
Nederland en België af. Super tof dat je dit jaar ook mee wil, we gaan er een 
onvergetelijke week van maken!

Op maandag 24 juli verzamelen we bij skatepark Pier15 in Breda. Dit zal dan ook 
de hele week onze thuisbasis zijn. Elke dag starten we met een goed ontbijt, 
waarna de grote gele schoolbus klaar staat om ons naar de tofste skateparken te 
brengen. 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. 

Pier15 Skatecamp 2023



• Genoeg kleding voor 5 dagen - check vooraf het weerbericht
• 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.

Wat neem je mee?



Je vertrekt iedere dag met een goed gevulde maag bij Pier15. Lunchen doen we 
op locatie met zelfgesmeerde broodjes en ‘s avonds krijg je een gezonde warme 
maaltijd van de Pier15 keukencrew. Natuurlijk zorgen we ook voor voldoende 
drinken, fruit en snacks voor tijdens het skaten. Als je een keer zelf iets wil kopen 
bij de supermarkt mag dit natuurlijk, maar in principe is alles verzorgd door Pier15.

Allergiën en dieetwensen kan je op het inschrijfformulier doorgeven, vul dit 
alsjeblieft meteen bij je inschrijving in, dan kunnen we er rekening mee 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.

Eten & drinken



Op maandag 24 juli verzamelen we om 12:00 bij Pier15 Skatepark in Breda 
(Veilingkade 12). Vrijdag 28 juli zit het skatecamp er weer op en kan je tussen 17:00 
en 18:00 worden opgehaald.
Het precieze programma per dag zal in aanloop naar het skatecamp via mail 
worden gedeeld met de ouders/verzorgers.

Om deel te kunnen nemen aan het Pier15 Skatecamp dien je tussen de 11 en 17 
jaar te zijn én is het van belang dat je de basisvaardigheden van het skateboarden 
beheerst. Denk hierbij aan shove-its, indroppen en olliën. 

Contactgegevens
Pier15 
Veilingkade 12
4815 HC Breda
076-5328359
Skateschool@pier15.nl
Skatecamp contactpersoon: Sjors Bosman

Tijden aankomst & vertrek



Inschrijfformulier

Gegevens deelnemer
Naam: ________________________________________________________
Geboortedatum: _______________________________________________
Geslacht: _____________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Postcode: _____________________________________________________
Stad: _________________________________________________________
Land: _________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________
E-mail: ________________________________________________________

Overige opmerkingen (bijv. allergiën of andere medische info waar de 
begeleiders van op de hoogte moeten zijn):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Gegevens ouder/verzorger
Naam: ________________________________________________________
Telefoonnummer:  ______________________________________________
E-mail: ________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Postcode: _____________________________________________________
Stad: _________________________________________________________
Land: _________________________________________________________

Datum: 24 t/m 28 juli 2023
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Vul het formulier (digitaal) in en mail het naar skateschool@pier15.nl 
om je inschrijving compleet te maken.



Veiligheid & verzekering

• Deelnemers van het Pier15 Skatecamp dienen een ziektekosten-  
 verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
• Pier15 Skatecamp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor   
 verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemers.
• Iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en daarmee   
 samenhangende gevolgschade is beperkt tot het bedrag dat ter  
 zaken door onze aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden   
 uitgekeerd.
• De deelnemers dienen zich gedurende het hele Skatecamp aan  
 de door Pier15 voorgeschreven regels te houden.
• Skateboarden is ten alle tijden op eigen risico.

Bij deze verklaar ik, _________________________, ouder of verzorger 
van  _________________________________________________________
bovenstaande regels met betrekking tot verzekering en veiligheid
gelezen te hebben en ga hiermee akkoord. 

Datum: ______________________________________________________
Plaats:  ______________________________________________________

Handtekening:
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