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In samenwerking met de Ambrassade en Wilderzicht

Beste ouders & LPM-vriendjes,

Ook dit jaar mogen we vol vreugde meedelen dat de leukste

zomerkampen ter wereld mogen doorgaan.

De kampen zullen er dit jaar, zoals vorig jaar, ietsiepietsie anders

uitzien MAAR minstens even leuk.

Daarom deze samenvatting van de regels waaraan LPM zich deze

zomer dient te houden om er voor elke deelnemer een veilige, maar

plezante zomer van te maken. Elke ouder is dan ook mee

verantwoordelijk om met gezond verstand deze richtlijnen op te

volgen/na te leven.

BUBBELS HIER & BUBBELS DAAR

Elke groep bestaat steeds uit max. 100 personen in juli en max.

200 personen in augustus (begeleiding exclusief).

Dit noemen we een bubbel. Binnen deze bubbel is contact met

elkaar mogelijk.

 

D.W.Z.:

1. Je moet geen afstand bewaren.

2. Er is geen mondmasker nodig. 

3. Handhygiëne blijft de richtlijn! Zoveel mogelijk handen

wassen.

Elke bubbel heeft z’n eigen moni’s. Maar ook hun eigen

slaapkamers, sanitaire blokken, materiaal, speelruimte,

eetruimte, programma... Bubbels komen NIET met elkaar in

contact. Indien wel: mondmasker & 1,5 m afstand.

WIE MAG MEE OP LPM-KAMP?

Wie ziek is, mag niet mee!

● Indien je ziek bent of als je tot 5 dagen voor vertrek

ziektesymptomen vertoont (hoesten, koorts, moeilijk

ademen, verstopte neus, …) mag je niet mee.

● Deze regel geldt voor iedereen: voor alle deelnemers,

monitoren, kookploeg, ...

● Gelieve deze regel strikt na te leven en uw kind niet op een

LPM-kamp te laten vertrekken als deze symptomen zich

voordoen. Met een officieel doktersattest wordt het geld

van uw kamp door LPM terugbetaald. Dit attest moet

gestempeld/gehandtekend zijn door de arts.

RISICOGROEPEN

Indien uw kind tot een risicogroep behoort, is er toestemming

nodig van:

● Ouders/voogd bij een chronische ziekte die onder controle

is door medicatie.

● Arts in alle specifieke situaties.

Niet zeker of je kind tot een risicogroep behoort? Ga dan

sowieso in overleg met een arts.

MEERDERE VAKANTIES/KAMPEN INGEPLAND?

We vragen om uw kind 2 dagen voor vertrek van het LPM-kamp

zo weinig mogelijk in contact te brengen met andere

(jeugdwerk)bubbels.

VOORBEREIDING

LPM INSCHRIJVING

Dit jaar werken wij niet meer met inschrijving omslagen. De

identiteitskaart nemen we niet meer in ontvangst. Dit jaar is dit

gedigitaliseerd.

Mogen wij bij deze nog eens een oproep doen om de ID-scan te

checken en indien nog niet gedaan deze op te laden. Dit is zeer

belangrijk voor het geval we naar de dokter of het ziekenhuis

moeten. Graag een foto van beide zijden op één scan/foto.

(Neem een kopie van de voorzijde, leg de ID-achterzijde op dit blad en

neem er een foto of kopie van. Indien je geen Kids-ID hebt is een ander

identiteitsbewijs, bv. reispas, ook goed.)

ZAKGELD

Het zakgeld moeten de kids zelf afgeven bij aankomst op de

inschrijvingsplaats. Gemiddeld geven ouders €30 mee (excl.

LPM kledij).

MEDICATIE

Gelieve de medische gegevens voor de start van het kamp door

te geven via jullie persoonlijk profiel:

https://www.lpmforkids.com/nl/login. U logt in met uw e-mailadres en

wachtwoord en u vult de "medische info" & "geneesmiddelen" in.

Ook speciaal dieet  en voedsel-allergieën horen hierbij.

Voor de kinderen die medicatie gebruiken is het handig deze in

een doorzichtig zakje te stoppen met de naam van het kind en

de nodige informatie omtrent het medicijn en het gebruik ervan.

HEEN & TERUGREIS (KISS & RIDE)

Er is helaas geen tijd/ruimte om afscheid te nemen bij vertrek.

Zorg ervoor dat u thuis uitgebreid afscheid hebt genomen van uw

kind. We weten dat dit niet eenvoudig is, maar we willen het

vertrek zo veilig mogelijk organiseren. Kiss & Ride lijkt ons hier

de beste oplossing. Dit zowel aan de parking van de bussen, als

in LPM. 

OPSTAP & OPHAALTIJDEN

De definitieve opstap & ophaaltijden zullen tegen 25 juni online

staan. Hier de link:

https://www.lpmforkids.com/nl/info/het-vervoer-naar-durbuy

BUSSEN

● Geef de bagage aan uw kinderen & verwijs hen om verder te

gaan tot aan de bussen. Er zullen meerdere monitoren

aanwezig zijn om uw kinderen verder te helpen.

● Vergeet niet om het zakgeld en eventuele medicatie mee te

geven met uw kind. Dit moet voor het instappen worden

afgegeven aan de monitor.

Let op:

● Er zijn strenge regels i.v.m. bagage. MAXIMUM 1 VALIES &

1 KLEINE RUGZAK/P.P.

● Mondmasker is verplicht bij aankomst en tijdens heel de rit.

Bubbels zullen pas in LPM gemaakt worden.

Zie ommezijde voor verdere info

https://www.lpmforkids.com/nl/login
https://www.lpmforkids.com/nl/info/het-vervoer-naar-durbuy
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EIGEN VERVOER

● Rij verder naar de parking op het LPM-domein

● Geef de bagage aan uw kind, er zullen meerdere

monitoren klaarstaan om uw kind op te vangen.

● Vergeet niet om het zakgeld en eventuele medicatie mee te

geven met uw kind. Een monitor zal hen begeleiden naar

de inschrijvingsplaats (bij aankomst).

● Gelieve daarna ons domein te verlaten. Helaas zal een

toiletbezoek, i.v.m. hygiëne, voor de ouders niet mogelijk

zijn. Alvast bedankt voor uw begrip.

● Bij aankomst is mondmasker voor iedereen >12 jaar

verplicht. De bubbelindeling zal pas gebeuren van zodra

iedereen is toegekomen.

TREIN ANTWERPEN

● Uren en afspraakplaats kunt u terugvinden op onze

webiste:

https://www.lpmforkids.com/nl/info/het-vervoer-naar-durbuy

● Regels van de NMBS volgen

TERUGREIS

Bij het ophalen van uw kind aan de aankomstplaats van de bus

of parking van LPM, blijft u in de auto zitten tot onze monitoren

klaar zijn met uitladen. Gelieve niet te blijven hangen op de

parking en deze zo snel mogelijk te verlaten, om opstopping te

vermijden.

TOCH NOOD AAN EEN GESPREK MET DE HOOFDMONI? 

Dat kan, mits het bewaren van de nodige afstand (1,5 meter)

en het dragen van een mondmasker (zowel moni’s als ouder).

VERBLIJF

Tijdens de vakantie heeft elke bubbel z’n eigen slaapruimtes,

eigen eetruimte, eigen sanitaire voorzieningen en speelruimtes,

... Indien sommige ruimtes toch door beide bubbels gebruikt

worden, wordt alles grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Zowel

de moni’s als de hoofdverantwoordelijken zullen hier bijzonder

aandachtig voor zijn.

Over het algemeen zorgen de moni’s ook voor het luchten van

de ruimtes en voor een dagelijkse hygiëne. Een routine van

‘handen wassen’ wordt ingevoerd in het vakantieschema. Er

wordt hier extra aandacht aan besteed. Er wordt voldoende

handzeep, papieren zakdoeken, reinigingsproducten, ...

voorzien.

Verplicht zelf mee te brengen (door de corona maatregelen):

● 15 mondmaskers, als het kan in een ziplock zakje met

naam erop.

● Handgel

● Zonnecrème

● Rugzakje

● Drinkbus

WAT ALS UW KIND ZIEK WORDT OP VAKANTIE?

Uw kind zal dan in een quarantaineruimte verblijven, in het

gezelschap van een moni uiteraard, totdat jij als ouder/voogd

uw kind komt ophalen. We vragen om zo snel mogelijk, dit is de

dag zelf, uw kind te komen ophalen op de vakantiebestemming

zelf. Wenst u graag meer te weten i.v.m. ons stappenplan bij

een zieke deelnemer + noodprocedure, dan verwijzen we u

graag door naar onze FAQ (zie onderaan de pagina).

VERKOOP

Dit jaar mogen we met trots aankondigen dat LPM een eigen

“LPM kledinglijn” lanceert. Deze kunnen de kids ter plaatse

aankopen of via onze webshop (komt begin juli online). De

ontwerpen kunnen jullie terugvinden op onze site (FAQ) of via

instagram lpmforkids.

Prijzen:

● T-shirts: €15

● Pull zonder kap: €30

● Pull met kap: €35

● Drinkfles: €12

● Muts: €15

● Tote bag: €10

● Kousen: €10

FAQ

Lees zeker ook de FAQ op onze website:

https://www.lpmforkids.com/nl/info/faq

Enkele voorbeelden:

● Menu

● Hoeveel zakgeld ?

● In de koffer - bagagelijst

● Hoe post bezorgen op het kamp?

● Ziekenboeg

● Verloren voorwerpen: NAAM VERMELDEN OP KLEDIJ!

● Mag ik mijn GSM meenemen op kamp?

● Bandje vorig jaar -> krijg ik dan een t-shirt?

● Kamp vergoeding mutualiteit

● Stappenplan zieke deelnemer + noodprocedure

● ...

https://www.lpmforkids.com/nl/info/het-vervoer-naar-durbuy
https://www.lpmforkids.com/nl/info/faq

