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BUITENLANDS 
KAMP 

IN TSJECHIË 
VAN 16 TOT 25 AUGUSTUS 2018





LOGEMENT 
De JEKA-logementen in Tsjechië zijn gelegen in de Tsjechische Karst, op 
zo'n 30 km ten zuidwesten van Praag. Tussen Srbsko en Dobrichovice, op 
een boogscheut van de kronkelende Berounka, bevindt het huis waar wij 
gaan verblijven.. Die woning beschikt over slaapkamers met stapelbedden, 
voldoende modern sanitair, een uitgeruste keuken en een eet- en 
recreatieruimte. 

Wil je graag een brief (op tijd!) opsturen naar je zoon/zonen, kan dit op het 
volgende adres: 

[Naam zoon] 
Chiro Jochihe CZ 12020 
Lida 
Na Chlum 199 
CZ-267 18 Srbsko 
Czech Republic 



DE REIS 
Heenreis: 

Iedereen moet een half uur voor het vertrekuur aanwezig zijn op het 
Rode Kruisplein. De reis van Hemiksem tot onze locatie duurt gemiddeld 13 
à 15 uur, afhankelijk van het verkeer en de haltes onderweg. De aankomst in 
Tsjechië wordt voorzien rond 21u. Voor ’s middags en ’s avonds dien je een 
lunchpakket mee te nemen. 

Terugreis: 
De terugreis gebeurt 's nachts. Bij een nachtreis zijn de stoptijden dikwijls 

minder lang en wordt er nauwelijks gegeten. Aankomst in België is voorzien 
de volgende dag in de loop van de voormiddag. 

Bagage: 
Per persoon is slechts 1 koffer of rugzak van max. 20 kg + 1 stuk 

handbagage (20x30x30 cm) toegestaan. De slaapzak mag in een aparte zak 
meegenomen worden (bij voorkeur geen vuilniszak). Gelieve deze echter 
niet aan de buitenkant van de koffer of rugzak te bevestigen: dit bemoeilijkt 
het stapelen in de kofferruimte van de bus. 



BAGAGE  
Slaapgerief: 

 Hoeslaken en kussensloop 
 Slaapzak 
 Een makkelijk 

transporteerbaar matje 
 Pyjama en knuffelbeer 

Kledij (die vuil mag worden, 
alles van naam voorzien): 

 Voldoende ondergoed en 
kousen 

 Voldoende T-shirts en enkele 
warme truien 

 Voldoende shorts en enkele 
lange broeken 

 Regenkledij 
 Zwemgerief: zwembroek en 

handdoek 
 Voldoende zakdoeken 
 Een paar stapschoenen 
 Een paar sportschoenen 

Toiletgerief: 
 Tandenborstel en tandpasta 
 Voldoende washandjes en 

handdoeken 
 Douchegel en shampoo 
 Kam of haarborstel 
 Deodorant 
 Wasspelden en een 

keukenhanddoek 

Materiaal: 
 Drinkbus (best 1 liter) 
 Een brooddoos 
 Een zaklamp 
 Schrijfgerief, pen en papier 
 Je ID-kaart, toestemming 

voor minderjarigen om het land 
te verlaten en een kaart van de 
mutualiteit, Europese 
ziekteverzekeringskaart 

 Linnenzak voor vuile kledij 
 Zonnecrème en muggenmelk 
 Leesmateriaal voor de platte 

rust 
GSM en lader mag, op eigen 

risico 
Geld voor 1 maaltijd en wat 

zakgeld (in euro) 



Wat laten we thuis? 
iPads, laptops, playstations en andere elektronica waar we toch geen 

tijd voor gaan hebben, muziekboxen voorzien de leiding! 
Overdreven veel snoep (PS: Chiro is delen) 
Sigaretten, tabak, alcoholische dranken en drugs 
Mooie kledij 
Slecht humeur 
Je lief, hond, kat, aap, krokodil, mama, papa 
Vuile taal, pestgedrag, scheldwoorden, beledigingen 

Bij vragen en/of problemen over deze materiaallijst spreek gerust 
iemand van de leiding aan! Wij zoeken dan voor jou een gepaste oplossing.  



VOOR DE 
NIEUWSGIERIGEN… 

Wat kan je allemaal verwachten van dit buitenlands kamp? 



EXTRA INFO 
Wat te doen bij noodgevallen? Je kan ons 24/24 en 10/10 bereiken op 
onderstaande noodnummers. 

Raf Overvelde  0491 89 34 35 
Casper  De Keyser  0489 41 50 93 
Lieze Heylen   0471 76 96 13 
Aaron 

PS: Een zaklamp of een slaapzak die nog thuis liggen zijn geen 
noodgevallen voor ons. Sommige leiders zijn creatieve zielen die hier zeker 
een gepaste oplossing voor zullen vinden! 



Chirojeugd-Vlaanderen vzw
  Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
 [ Tel.]  03-231 07 95  [ Fax ] 03-232 51 62
 [ Email ]  info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be
 [ PCR ]  000-0150728-87 [ BACOB ] 789-5115766-04

Ouderlijke toestemming
voor een verblijf in het buitenland

Met dit formulier geeft u toestemming aan uw minderjarig kind om deel te nemen 
aan een buitenlandse reis.

Naam van de minderjarige

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
Geboortedatum   Geboorteplaats   

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO

AUTORISATION PARENTALE POUR UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
ZUSTIMMUNG DER ELTERN FÜR EINEN AUSLANDSAUFENTHALT 

PARENTAL AUTORISATION FOR A STAY ABROAD 
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

 IL PERMESSO PATERNO PER UN SOGGIORNO NEL ESTERO

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
Geboortedatum   Geboorteplaats   

Verantwoordelijke van de reis

Land    
van  tot  

Bestemming en datum van de reis

Laat dit formulier invullen door de ouder(s) van de minderjarige en laat hen dit wettigen 
door dienst bevolking van de gemeente.  Daarvoor hebben ze én hun eigen identiteits-
kaart én dat van de minderjarige nodig. Neem het formulier mee op de reis.

Vak voor de gemeente
Gezien voor wettiging van de handtekening
Stempel:     Handtekening gemachtigde:

De echtgescheiden of gescheiden levende aanvrager verklaart dat er geen vonnis 
van toewijzing aan één ouder uitgesproken is.
Nummer identiteitskaart    
Handtekening: 

Toewijzing kinderen

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
datum   Handtekening: 

Ondertekening





 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen  

over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

 

 

OPGELET! 

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- ISI+-kaart of identiteitskaart 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 

 

 

 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 
Voornaam en familienaam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Geboortedatum: .................................................................................................................................. 
Adres(sen): 

 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 
Telefoonnummer(s): 

 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
Mailadres(sen): 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

............................................................................................................................. ..................................................... 

 
Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

MEDISCHE GEGEVENS 
Naam en telefoonnummer huisarts:  
 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  
 
............................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  □ Ja, in het jaar .................................. □ Nee 

Uw kind lijdt aan: 

□ astma 
□ bedwateren 
□ epilepsie 
□ hartkwaal 
□ hooikoorts 
□ huidaandoening 
□ reuma 
□ slaapwandelen 
□ suikerziekte 

□ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ allergie voor bepaalde stoffen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

□ allergie voor bepaalde geneesmiddelen: 
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ andere: 
 
.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

 

 

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? 

□ Nee  □ Ja, namelijk: .................................................................................................................. 

 

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen? 
□ Ja □ Nee   Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? ........................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Kan uw kind zwemmen? 
□ Ja  □ Nee 

Is uw kind vlug moe? 
□ Ja  □ Nee  

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd? 
□ Ja  □ Nee 
 
Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen 
ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die 
toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende 
en koortswerende medicatie toe te dienen*: 

□ Ja  □ Nee 

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang 

ANDERE INLICHTINGEN 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op 
de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. 

Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De 
basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden 
doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de 
leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om 
daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan. 

 

Datum: ..................................................................................................... 

Handtekening(en) 


