Goed nieuws! Vanaf 29 april mogen kinderen tot 12 jaar weer onder begeleiding sporten. Dit leek ons
een ideaal moment om ons Bootcamp Kids programma te lanceren.
Heb jij thuis kinderen die staan te popelen om net zo sterk als mama en/of papa te worden? Geef ze dan
op voor een proefles Bootcamp Kids. Iedere workout is een feestje voor alle deelnemende kinderen,
plezier in het sporten staat voor ons op de eerste plaats. Wij gaan ervoor zorgen dat de kinderen aan het
einde van de workout gelijk zin hebben in de volgende sessie!
Voor welke leeftijd is Bootcamp Kids?
Ons programma is geschreven met als doelgroep kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Aangezien ieder kind
zich anders ontwikkeld kunnen er eventueel uitzonderingen gemaakt worden. Neem bij twijfel contact
met ons op Stefan@bootcamplunetten.nl
Wanneer geven jullie Bootcamp Kids?
We starten met één Bootcamp Kids sessie per week op woensdagmiddag tussen 15:30 en 16:10. Als er
voldoende animo is breiden we eventueel uit naar meerdere dagen/tijdstippen.
Waar worden de workouts gegevens?
Net als de Bootcamp lessen voor volwassenen geven we kids versie in “de Kuil”. Zie ook:
https://goo.gl/maps/xXn86YCTc6x2KRRP7
Hoe ziet het Bootcamp Kids programma eruit?
Een Bootcamp Kids sessie duurt 40 minuten en bestaat uit meerdere onderdelen. We leren de kinderen
op speelse wijze nieuwe bewegingen, verstoppen de workouts in speelse vormen en sluiten altijd af met
een sportief spel.
Hoe kan je jouw kind(eren) opgeven voor een proefles?
Als je zelf (nog) geen lid bent van Bootcamp Lunetten:
-

Ga naar www.bootcamplunetten.nl en klik op de “Gratis proefles” button of ga direct naar
https://club.fitmanager.com/club/booktrial/1125 ;

-

Kies de gewenste dag en tijd in het dropdown menu;

-

Maak een account aan voor de één van de ouders in het opvolgende menu;

-

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om de reservering definitief te maken.

Als je zelf al wel lid bent van Bootcamp Lunetten:
-

Maak dan een reservering aan onder je eigen account, we zetten het gebruikte tegoed voor je
om in een gratis proefles;

-

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om de reservering definitief te maken;

-

Mocht(en) je kind(eren) vaker willen komen neem dan contact met ons op, we kunnen meerdere
familie accounts onder één e-mail adres voor je aanmaken.

Mijn kind kan niet wachten op de volgende Bootcamp, wat nu?
Super leuk! Speciaal voor de kleinste deelnemers hebben we een Bootcamp Kids Strippenkaart.
5x Bootcamp Kids voor €25,- (Twee maanden geldig)
10x Bootcamp Kids voor €45,- (Vier maanden geldig)
Beide strippenkaarten zijn terug te vinden in de Fitmanager app.
Gaat Bootcamp Kids altijd door?
De Bootcamp Kids lessen gaan door bij minimaal drie aanmeldingen met een maximum van acht per les.
Bij slecht weer annuleren we de les uiterlijk twee uur van tevoren.

