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Beste leden, assistenten en trainers van Olympia,

Helaas hebben we door het coronavirus al veel moeten missen. Ook het kamp kan dit jaar hierdoor
niet doorgaan. Heel jammer natuurlijk, maar we hebben een leuk alternatief bedacht!
In het weekend van 19-20-21 juni 2020 gaat Olympia thuis op kamp!
Hoe werkt het? Tijdens dit weekend zullen wij alle deelnemers via whatsapp verschillende
opdrachten sturen. Het is de bedoeling dat jullie het resultaat van de opdrachten door middel van
een foto of filmpje via een speciaal aangemaakte whatsappgroep delen. Zo kun je ook zien hoe
anderen het kamp ervaren!
De eerste opdracht zal op vrijdag 19 juni om 19.00 uur naar jullie verstuurd worden. Bij elke opdracht
wordt een eindtijd vermeld. Je dient de opdracht voor deze tijd ingeleverd te hebben. Kort hierna
ontvang je de volgende opdracht. Bij elke opdracht kan je punten verdienen op basis van creativiteit
en uitvoering. Een week na het kamp zullen wij de winnaars bekend maken!
Heb jij ook al zo veel zin om met zijn allen, maar dan thuis, op kamp te gaan? Geef je dan zo snel
mogelijk op! Dit doe je door een email te sturen naar kampolympiawernhout@gmail.com. Vermeld
bij de opgave de volgende gegevens:
- Naam
- Trainingsgroep
- Mobiel telefoonnummer (welke gebruikt gaat worden tijdens het kampweekend)

Opgeven kan tot en met zondag 14-06-2020
Goed om te weten:
- Bij opgave voor het thuiskamp van Olympia ga je automatisch akkoord met het delen van
foto's en filmpjes met anderen in de whatsappgroep.
- De whatsappgroep bestaat enkel uit kampdeelnemers uit je eigen turngroep. Je deelt de
foto’s dus niet met onbekenden.
- Deelname is gratis
- Er is geen leeftijdsgrens. Iedereen is dus welkom om mee te doen!
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje naar Anneloes (06-29245284) of Lieke (06-30585834).
Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens het thuiskamp van Olympia!
Groetjes van de Kampstaff
Cindy, Esther, Lieke, Manon, Ilse, Anouk en Anneloes

