
13° “LYRA SUMMER SPORTS” 

Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022 

Voor de dertiende maal organiseren we dit leuke zomerkamp. Een gemotiveerd team 

van trainers en begeleiders zal klaarstaan om alle deelnemers op een professionele wijze te begeleiden bij 

de verschillende uiteenlopende sportactiviteiten die doorheen de week zullen plaatsvinden. 

Inschrijven kan vanaf 6 jaar (geboren vóór 1 augustus 2016) tot en met 13 jaar (miniem, ° 2009). 

Waar? Op het atletiekterrein ‘Netestadion’ van A.C. Lyra, Aarschotsesteenweg 3 te Lier. 

Wanneer?  
Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022. 
(telkens activiteiten van 9.00 tot 16.00 uur - welkom vanaf  8.30 uur tot 16.30 uur) 
 

Groepen worden ingedeeld per leeftijd maar er wordt zeker ook aan ‘teamwork’ gedaan tijdens de week : 

°2009 - °2010 -> miniem °2011 - °2012 -> pupil 

°2013 - °2014 -> benjamin °2015 of geboren vóór 1 augustus 2016 -> kangoeroes 

Het programma wordt aangepast aan de weersomstandigheden. Allerlei sporten en activiteiten komen aan 

bod. 

Wanneer inschrijven? 
Inschrijven kan online vanaf maandag 17-01-2022 via https://ac-lyra.myonline.store/.  
Je zal ook meteen worden doorverwezen naar een betalingsmodule. 
 

Let op: De inschrijving zal dus pas definitief zijn bij het afronden van de betaling. 

Voor meer info kan je terecht per mail gericht aan mie.schoovaerts@gmail.com. 

Wanneer betalen? 

Onmiddellijk bij inschrijving via de betalingsmodule. 

Teruggave bij niet-deelname gebeurt enkel mits voorlegging van doktersattest en proportioneel per dag. 

Gelieve bij annulering dit ook schriftelijk te verwittigen. 

Hoeveel te betalen? (Alle activiteiten, verzekering, vervoer en aandenken inbegrepen) 

Deelname sportkamp 

* Clublid: € 100 

* Niet-clublid: € 120 

Het meebrengen van een lunchpakket voor tijdens de middagpauze is verplicht. 

Er is de mogelijkheid om drank te kopen tijdens de pauzes in de cafetaria. 

Zorg zeker voor voldoende reservekledij!!!! 

Een week vóór het sportkamp ontvang je nog een brief per mail met de laatste richtlijnen of kan je deze 

lezen op de website.  Hou deze dus zeker in het oog. 

Zeker meedoen want ‘Lyra Summer Sports’ is keitof!!! 

 

Privacyverklaring: Gegevensverwerking volgens de GDPR richtlijnen. Meer informatie in de Privacyverklaring van AC Lyra. 

https://www.aclyra.com/wp/wp-content/uploads/Privacyverklaring_20180525_LYRA.pdf

