Waar Tovert Spocje?

Online inschrijven voor activiteiten:

Spocje heeft zijn magische grip op verschillende locaties in
Overijse en zelfs buiten de gemeentegrenzen. Deze mysterieuze
oorden staan beschreven op de tickets tot de wonderlijke
wereld van Spocje.

1. Ga naar www.debosuil.be/spocje.

Waar verzamelen Spocjes tovenaarsleerlingen zich?
• De Markthal (Stationsplein Overijse) is de eerste
verzamelplaats voor alle onverschrokken jongelingen die zich
in Spocjes wonderlijke opvangwereld willen begeven. Ingang
via het Gemeentelijk Instituut Technisch Onderwijs (GITO).
Vanuit dit centrale punt wordt telkens vertrokken naar de
activiteiten op de verschillende locaties.
· Let op! Komt je kind nièt naar de opvang, dan wordt hij/zij
telkens verwacht op de locatie van de activiteit zelf en dus
niet op de centrale verzamelplaats in de Markthal.

Spocje Tovert ook opvang
Bij het krieken van de dag zijn elfen en aardmannetjes al druk
in de weer om de mensenkinderen te ontvangen.
• Vanaf 8 uur is er opvang in Speelgoedland in de Markthal/
GITO. Van hieruit vertrekken de kinderen onder begeleiding
naar Spocjes mysterieuze bezigheden. De kleuters worden
tovenaarsleerlingen in en rond GC de Bosuil.
• ’s Middags is er ook opvang en eet iedereen samen in de
refter van de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO).
De kleuters eten samen in GC de Bosuil. Bij voorkeur geen
bospaddenstoelen of salamanders. Mensenkinderen houden
van boterhammen.
• ’s Avonds is er opvang van 16 u tot 18 u in Speelgoedland in
de Markthal/GITO. De kleuters worden niet op bezems, maar
veilig met de bus van GC de Bosuil terug naar de Markthal
gebracht, waar ze opgehaald kunnen worden.
· Let op! Inschrijven voor de opvang kan alleen als je kind
zowel in de voor- als in de namiddag naar Spocje komt.

Drie magische formules om aan Spocje deel te nemen
Formule 1:
Je kind neemt deel aan activiteiten in de voor- en namiddag en
komt ook naar de opvang.
• Reserveer per activiteit een toegangsticket voor je kind.
• Reserveer ook een ticket voor de opvang van je kind.
• Breng je kind vanaf 8 u naar de opvang en haal het voor 18
uur weer op.
Voorbeeld: komt je kind naar een activiteit in de voormiddag en
naar een activiteit in de namiddag en blijft het in de opvang,
dan heb je drie tickets nodig.
Formule 2:
Je kind neemt deel aan een activiteit en komt niet naar de
opvang.
• Reserveer per activiteit een toegangsticket voor je kind.
• Breng je kind naar de locatie van de activiteit en kom je kind
hier na de activiteit ook ophalen. De locatie staat op het
toegangsticket vermeld.
Voorbeeld: komt je kind naar een activiteit in de voormiddag
en naar een activiteit in de namiddag, dan heb je twee tickets
nodig.
Formule 3:
Je kind komt samen met (groot)ouder(s) naar de activiteiten en
komt niet naar de opvang.
• Reserveer per activiteit en per deelnemer een toegangsticket.
• Ga samen met je (klein)kind naar de locatie van de activiteit.
De locatie staat op het toegangsticket vermeld.
Voorbeeld: komt je kind samen met een (groot)ouder naar een
activiteit in de voormiddag, dan heb je hiervoor twee tickets
nodig.

2. Kies de juiste leeftijdsgroep.
3. Je kan per leeftijdsgroep meerdere kinderen tegelijkertijd
inschrijven. Ga nadien naar de volgende stap.
Let op! Werk eerst de inschrijvingen voor deze leeftijdsgroep
af. Wil je nog een kind inschrijven in een andere leeftijdsgroep, ga dan terug naar de startpagina.
4. Geef de persoonsgegevens in van je kind(eren) en het e-mailadres waarnaar de e-tickets kunnen verzonden worden.
Opmerking: indien je als (groot)ouder ook deelneemt aan
een activiteit, moet je in deze stap ook een toegangsticket
voor jezelf reserveren.
5. Selecteer de activiteiten waarvoor je wilt inschrijven.
Let op! Komt je kind ook naar de opvang, dan moet je per
dag ook een opvangticket selecteren.
6. Wil je nog een kind inschrijven in een andere leeftijdsgroep,
ga dan terug naar de startpagina en doorloop alle stappen
nogmaals.
7. Iedereen ingeschreven? Controleer je winkelmandje en ga
verder naar betalen.
8. Je ontvangt alle toegangstickets per mail. Je kan deze ook
steeds ophalen bij CC Den Blank of bij GC de Bosuil.

Meebrengen in je knapzak
• Voor de pauzes een koekje, een stuk fruit en een drankje.
• Een lunchpakket voor ‘s middags.
• Bij sportactiviteiten is sportkledij verplicht zelf mee te brengen.
• Reservekledij voor je kind indien dit nog zou nodig zijn.

Praktische & nuttige info
• De activiteiten beginnen stipt op tijd.
• Het maximum aantal deelnemers varieert per activiteit.
Medische fiche: belangrijke medische informatie moet je
•
doorgeven via een online medisch formulier. Dit kan je vinden
op www.debosuil.be/spocje. Specifieke medische problemen,
b.v. allergieën, allergische reacties op medicijnen enz. dienen
steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de
eerste ochtend van Spocje.
• Verzekering: deelname aan de activiteiten is verzekerd (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid). Dit geldt
ook voor de verplaatsingen.
• Verloren voorwerpen vind je terug in de Markthal. Na de
krokusvakantie kan je de verloren voorwerpen terugvinden in
Kamp Kwadraat.
• De organisatoren van Spocje zijn niet verantwoordelijk voor
verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en
waardevolle voorwerpen.

