Beste kampeerder
We willen samen met jou een onvergetelijke beleving maken van de zomerkampen in onze gemeente.
Daarom sturen we je een informatiepakket met een kampeerbrochure en kampeerreglement. Lees het
zeker goed op voorhand. Deze brochure bevat informatie over:
•
•
•
•
•

leuke dingen om te zien en doen in de omgeving
alle kampplaatsen in Oudsbergen
het kampreglement
praktische info zoals noodnummers, adressen van apothekers, huisartsen, winkels,…
nuttige tips voor het organiseren van een veilig kampvuur en milieuvriendelijk kamperen

Lees het kampreglement aandachtig en leef de richtlijnen strikt na. Je bent ook verplicht om je verblijf tijdig
bij de politie te melden. Gebruik daarvoor het formulier als bijlage. E-mail het ingevulde formulier naar
Lick@politiecarma.be.
Op de dag voordat het verblijf start, stuurt de groepsverantwoordelijke de deelnemerslijst digitaal naar
Lick@politiecarma.be. Of hij/zij brengt de lijst binnen op de eerste werkdag van het verblijf aan de balie van
het gemeentehuis in Opglabbeek of in Meeuwen, of aan de balie van Cultuurpunt in Gruitrode.
De deelnemerslijst bevat de namen, adressen en geboortedata van alle deelnemers, inclusief de
kookouders. Ze vermeldt ook welke deelnemers op welke dagen aanwezig zijn. Daarnaast worden de gsmnummers van de verantwoordelijken gevraagd. Die moeten altijd bereikbaar zijn.
Deze gegevens worden voor interne doeleinden gevraagd in het kader van de veiligheid van alle
deelnemers. In elke noodsituatie moet zowel de politie als de burgemeester op de hoogte zijn van het
aantal personen dat in de regio verblijft. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere
organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van
de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Deze kampeerbrochure en andere toeristische brochures van Oudsbergen kun je downloaden via
www.oudsbergen.be/toerisme. Daarnaast vind je ook nuttige tips in het Kampcharter, een initiatief van
VVSG, Vlaanderen, VVJ, CJT en Ambrassade. Dit charter kun je downloaden via www.opkamp.be.
Wil je graag meer info, neem dan contact op met de dienst toerisme.
We wensen je alvast een aangenaam verblijf!

