Accommodaties
Bathmen
De kampen in Bathmen vinden
plaats in aparte blokhutten die
rondom een gemeenschappelijke
ruimte (zie foto) gebouwd zijn. Het
terrein is gelegen in een bosrijke
omgeving. De trainingen worden
in een sporthal in Bathmen
gegeven, waar je op de fiets naar
toe gaat. Koken doen de
begeleiders in samenwerking met
de deelnemers.
Heukelom
In het Brabantse Heukelom vinden
de kampen plaats in een grote
groepsaccommodatie. Deze
accommodatie is gelegen naast
een sportveld. In hetzelfde gebouw
wordt in verschillende slaapzalen
geslapen. De trainingen worden in
een sporthal in Heukelom gegeven,
waar je op de fiets naar toe gaat.
Ook hier wordt door de begeleiding,
in samenwerking met deelnemers
gekookt.
Texel
Op het eiland Texel (De Cocksdorp)
vindt het beachvolleybalkamp plaats.
In een gezellige kampeerboerderij
wordt geslapen, gegeten en worden
activiteiten georganiseerd. Je
volleybalt deze week op het strand
en leert de speciale beachvolleybaltechnieken. Tijdens het kamp heb
je regelmatig een fiets nodig. De
huur van een fiets wordt bij dit
kamp voor je geregeld en de kosten
hiervoor zijn bij de prijs inbegrepen.

Verzekering
Deelnemers en begeleiders moeten zelf zorgen voor een toereikende reis- en ongevallenverzekering en eventueel een annuleringsverzekering.
Annulering
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt, waardoor je niet mee kunt op kamp. Meld dit ons
schriftelijk (volleybalkampen@nevobo.nl). Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het
volleybalkamp kán 50% restitutie worden verleend.
Verwijdering
Wanneer een deelnemer door blessures, ongewenst gedrag of ander ongemak niet deel kan
nemen aan trainingen of andere activiteiten behoudt de organisatie van de volleybalkampen zich
het recht voor om deze deelnemer de aanwezigheid op het desbetreffende kamp te ontzeggen.
Te weinig aanmeldingen
Nevobo behoudt zich het recht voor om, indien er niet genoeg inschrijvingen zijn voor een kamp,
het kamp te annuleren. Uiteraard kan je je dan voor een ander kamp inschrijven.
Blessure
Blessures moeten worden gemeld op het moment van inschrijven. Het is belangrijk dat iedereen
onderdeel is van het volleybalkamp en met ieder programmaonderdeel mee kan doen. In overleg
wordt gekeken of eventuele (oude) blessures mogelijk een belemmering vormen voor deelname
aan het kamp. Als er tussen het moment van inschrijven en het kamp een blessure optreedt dient
u dit te melden.
Als de deelnemer door een blessure niet mee kan op kamp en de annulering is tot 2 weken voor
aanvang kán 50% restitutie verleend.
De organisatie van de volleybalkampen behoudt zich het recht toe zelf de beslissing te nemen
een deelnemer niet mee te laten gaan op kamp vanwege een blessure. De richtlijn hiervoor is:
wanneer een deelnemer niet mee kan trainen kan hij/zij niet mee op kamp.
Het is mogelijk dat tijdens het kamp een oude blessure optreedt of een nieuwe blessure ontstaat.
De begeleiding van het kamp verzorgt de eerste hulp en zal wanneer nodig de dokter of het
ziekenhuis bezoeken met de deelnemer.
Wanneer een deelnemer door de blessure niet deel kan nemen aan trainingen of andere activiteiten, behoudt de organisatie van de volleybalkampen zich het recht voor om deze deelnemer de
aanwezigheid op het desbetreffende kamp te ontzeggen. Er kan in dit geval geen restitutie van
inschrijfgeld plaatsvinden, omdat de kosten voor het kamp reeds zijn gemaakt.

