GIVERROCK 2018

VRS13

GIVERROCK FESTIVAL

Anne Sabbe

MAZEE

COMBI TICKET

RUE BOURBOUX

€ 140,00

22 JULI 2018 - 1 AUG. 2018

GIVER
ROCK
COMBI TICKET

LINE UP
ZEKER MEE
TE NEMEN!
Voldoende ondergoed: sokken,
beha’s, onderbroeken.
(Ook wat reserve)
Voldoende kleren: lange
broeken, korte broeken, t-shirts,
warme truien
Zwemgerief + handdoek
Keukenhanddoek
Regenjas
Schoenen: Stapschoenen,
chillschoenen,
waterschoenen of sandalen.
Indianenkledij
Toiletzak: tandenborstel,
tandpasta, borstel, deodorant,
zonnecrème.
Optioneel: bril, lenzenpotje,
lenzenvloeistof,
tampons, maandverbanden,
zonnebril
Slaapzak en matje (geen veldbed
of grote opblaasbare matjes)
Bestek, bord + beker met naam
op
Pot choco/ confi tuur/
speculoospasta,/…
Zaklamp

MAG MEE
Enveloppen met adressen op +
postzegel + briefpapier + stylo
Snoep
Zakmes (kan nuttig zijn!)
Teddybeer
Laarzen

MAG NIET MEE

Gsm, IPod en andere elektronica
Horloge, klok, ...
Zeep (wij zorgen voor biologisch
afbreekbare).

EXTRA INFO
Adres

S&G Brigands – de Kleine Prins t.a.v. Naam lid
Rue de Najauge 62
5670 MAZEE
België
Medicatie: Afgeven aan leiding in het begin
van het kamp met uitleg hoe en wanneer.
Toestemming van de ouders is noodzakelijk!
Moet op de steekkaart staan of een briefje aan
het begin van het kamp afgeven
door ouders ondertekend.
Identiteitskaart: Afgeven aan leiding op het
station, voor vertrek.

HOW TO
PACK YOUR BAG

DESCRIPTION

NO.

PRICE

AMOUNT

Om je op weg te helpen, heb je hier alvast een paar tips om je rugzak goed te vullen:
Als je je rugzak aan het inpakken bent, stop dan je slaapzak en lichte spullen onderaan en de
zwaardere bovenaan. Zorg ervoor dat alle zware spullen ter hoogte van je rug zitten.
Je rugzak zal dan lichter aanvoelen aangezien het grootste gewicht op je onderrug steunt.
Steek de zaken die je het meest gebruikt niet helemaal onderaan in je rugzak!
Er kunnen meer kleren in je rugzak als je ze oprolt. Op deze manier is het mogelijk om
kleding, en vooral onderbroeken, sokken en T-shirts, overal gemakkelijk tussen te stoppen.
(Je spullen zijn ook minder gekreukt dan wanneer je ze opvouwt.)
Alles moet sowieso in 1 rugzak. Probeer zo weinig mogelijk aan je rugzak te hangen, als je
naar het terrein wandelt, is dit zeer storend.

EXCLUSIVE:

Neem zeker zakgeld mee om persoonlijke aankopen en een
(fris)drankje 's avonds bij het kampvuur te betalen .

ACCOUNT NUMBER

TOTAL

€ 140.00

BE18 7360 1970 0865

FAQ

CONTACT

Victor Van hulle
vanhulle.victor@gmail.com
0477/05.79.86

Seppe Heyneman
seppeheyneman@hotmail.com
0471/73.75.03

FIND ME
Ruben Van De Walle
ruben.vandewalle@hotmail.com
0478/53.22.82

BOARDING PASS

GENT

3782
TRAIN

DATE

22 JULI

TIME

7U30

LOCATION STATION GENT SINT-PIETERS

BACK

GATE

MAZEE

GIVERROCK FESTIVAL 2018

TO

7

DATE

1 AUGUSTUS

TIME

16U20

LOCATION STATION GENT SINT-PIETERS

GIVER
9032
CHECK@GMAIL.COM

RSVP BY MAY 13

