Kabuto Bubbeltocht 25 oktober 2020
Bubbeltijd tussen 9:30 – 12:30
Deelname gratis – verzekerd door
Vooraf aanmelding noodzakelijk!
Onze jaarlijkse familie‐ en vriendentraining zit dit jaar in een spannend coronajasje.
Het doel is nog steeds om jouw familie en vrienden onze sport te leren kennen op een leuke, speelse manier.
Hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren, hen kennis te laten maken met onze sfeer en uiteraard onze club een
boost te geven met meer leden die de stap naar onze vereniging zetten.
Hoe zit onze Bubbeltocht in elkaar?
Op 25 oktober kom je met je EigenBubbelGroep naar de club.
Daar krijg je een zak met voorwerpen die je onderweg nodig zal hebben.
In de zak zit ook het plattegrond met het parcours dat een kleine 2km lange lus vormt, langs autoluwe straten
en voetpaden. Ook geschikt voor kinderwagens/rolstoel/fiets.
Op bepaalde punten vind je de opdrachten. Bij sommige ervan zal je de VOORAF door ons ONTSMETTE spullen
uit de zak nodig hebben om deze te kunnen uitvoeren.
Heb je het ganse parcours afgelegd, dan wacht jou alvast een beloning bij aankomst aan de dojo! Grijze poort
achteraan via de Ommegangsdreef.
En om jullie extra aan te moedigen loven we een prijs uit aan het ju jitsu‐lid en zijn/haar familie,
met de origineelste foto / tekening / beschrijving van de gedane opdrachten langs de route.
Praktische organisatie






Je schrijft vooraf in (zoals andere jaren).
Zo kunnen we het juiste aantal pakketten (bubbeltassen) aanmaken.
Bij inschrijving vermeld je de namen en de leeftijd van de deelnemers en per bubbel ook een e‐mail /
telefoonnummer. (registratie)
Voor kadetten, beloften is dat ten laatste woensdag 21 oktober.
Voor juniors, volwassenen is dat ten laatste vrijdag 23 oktober.
Je vermeldt ook het gewenste vertrekuur, zodat niet iedereen op hetzelfde moment vertrekt en de
gebruikelijke coronaregels in acht kunnen genomen worden.
Je komt met je bubbelgroep op 25 oktober naar de parking Hoogendonck. We maken een groepsfoto
in de zaal en je ontvangt je bubbeltas. Je gaat meteen op stap!

Wat breng je zelf mee op 25 oktober?
o
o
o
o

Een smartphone / fototoestel / blad papier met pen of potlood
Mondkapje
Regenkledij bij regen
Goed humeur

Coronaregels
o
o
o
o
o
o

In de loopgangen en de dojo is het mondmasker verplicht
Hou steeds anderhalve meter afstand of draag een mondkapje
Was je handen
Kom zoveel mogelijk apart naar de Bubbeltocht op het afgesproken uur
Draag bij carpooling een mondkapje en hou maximale afstand
Een Bubbelgroep bestaat uit maximum 10 personen.

