VAKANTIEZAPPER
Wat is de Vakantiezapper?

De VakantieZapper bundelt alle activiteiten die Stad
Mechelen te bieden heeft tijdens de schoolvakanties.
Diensten Sport, Jeugd, Musea en Erfgoed bieden
een gevarieerd programma aan in een overzichtelijke
kalender met praktische info. Voor meer informatie
omtrent de activiteiten en inschrijvingsprocedure surf
je naar www.mechelenkinderstad.be/vakantiezapper

Voor wie is de VakantieZapper?

Alle kinderen van 3 tot 16 jaar mogen deelnemen aan
de activiteiten na inschrijving. Alle activiteiten staan
open voor kinderen met een beperking. Heb je een
zoon/ dochter met specifieke noden? Dan zoeken
we samen indien mogelijk naar gepaste begeleiding.
Contacteer op voorhand de dienst die de activiteit
organiseert.

UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
W www.uitinmechelen.be
T 015 29 76 53
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: t.e.m. 31 maart: 10-16u
zaterdag: 10-16u
zon-en feestdagen: 12.30u-16u

Wil je op de hoogte blijven
over de toekomstige
Vakantiezappers, schrijf je dan
in voor de mailing op

mechelenkinderstad.be/
vakantiezapper

Dienst Sport
Huis van de Mechelaar,
Reuzenstraat 1 (2e v), 2800 Mechelen
T 015 29 25 96
E sportdienst@mechelen.be
Openingsuren: Maandag, dinsdag,
woensdag: 9-12.30u en 13.30-16u.
donderdag: 13.30-16u
vrijdag: 9 tot 12.30u

V.U.: Heidi De Nijn, Grote Markt 21, 2800 Mechelen D/2020/0797/004

Let op: om de verspreiding van het coronavirus in
te dijken, zijn de kampen tijdens de krokusvakantie
enkel toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar.

Praktisch

Foto’s

Je kan je kinderen online inschrijven vanaf maandag
18 januari om 10u via
www.mechelenkinderstad.be/vakantiezapper
Daar vind je een link naar het nieuwe inschrijfplatform
Recreatex. Maak vooraf alvast een login-account aan
om de inschrijving zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Geen internet? Inschrijven kan ook aan de balie bij UiT
in Mechelen. Wil je zeker zijn van je inschrijving? Wees
er dan snel bij.

Leeftijden

Om een vlot verloop te garanderen, vragen we om de
aangegeven geboortejaren strikt te respecteren.

Uren

Elke activiteit gaat door van 9 tot 16u tenzij anders
vermeld. Bij elke activiteit wordt opvang voorzien.
Vooropvang vanaf 8u en naopvang tot 17u. Dit geldt
voor alle activiteiten.

VAN

TOT

ACTIVITEIT

KROKUSVAKANTIE

ma 15.02 - wo 17.02 Dans

Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen die
gebruikt kunnen worden voor de website, boekjes,
flyers… van de stad Mechelen. Als je deelneemt aan
één van de activiteiten, ga je akkoord dat deze foto’s
gebruikt kunnen worden voor deze doeleinden. Ga je
niet akkoord, vermeld dit dan bij de inschrijving.

UiTPAS met kansentarief

Ben je van Mechelen en heb je recht op een
verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een UiTPAS
met kansentarief. Hiermee krijg je straffe kortingen op
vrije tijd in Mechelen. Deze UiTPAS is ook geldig voor
VakantieZapper-activiteiten. Inschrijven kan zowel
online als bij UiT in Mechelen. Je moet je UiTPAS met
kansentarief op voorhand aanvragen om dit tarief te
verkrijgen.
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas.

Vragen of problemen?

Wens je meer info over het inschrijven, contacteer
de UiT-balie. Heb je vragen over de activiteit zelf?
Contacteer dan de sportdienst. Contactgegevens vind
je op de vorige pagina.

PRIJS

UITPAS
KANSENTARIEF

LOCATIE

GEBOORTEJAAR

€ 50,00

€ 10,00 Sporthal IHAM

2009 - 2014

ma 15.02 - vr 19.02

FIT KID’ (inclusie)

€ 90,00

€ 18,00 Sporthal IHAM

2009 - 2015

wo 17.02 - vr 19.02

Omnisportdagen

€ 50,00

€ 10,00 Sporthal IHAM

2009 - 2014

sport,
jeugd,

inclusieve G-sportactiviteiten,
musea.

mechelenkinderstad.be/
vakantiezapper

