Inschrijfformulier Kampeernacht – 18/19 juni 2021 *
Uiterste inschrijfdatum: woensdag 16 juni 2021 (vol = echt vol)
Voornaam + achternaam deelnemer
Leeftijd op moment van activiteit

jaar

In bezit van zwemdiploma(‘s)?

ja

E-mail adres
(tbv tijdsblok / informatie tentopbouw)

Telefoonnummer ouder / verzorger

Medicatie / allergieën / opmerkingen

1)
Slaapt in de tent met
(maximaal 4 kinderen per tent!)

2)
3)

Per kind een formulier invullen in verband met de persoonsgegevens en toestemming!
De tenten moeten zijn voorzien van keurmerk ivm de veiligheid.
Grotere tent? Dan eerst vooraf overleg met de A.C. ivm de vastgestelde ruimte
BETALING VOLDOEN BIJ INSCHRIJVING
VROEGE VOGELS T/M 11 JUNI
: € 7,50
INSCHRIJVING 12 T/M 16 JUNI
: € 10,Zonder een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) en betaling is deze inschrijving niet geldig.
Voor de organisatie van deze activiteit worden de richtlijnen van het RIVM en het ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’
gehanteerd. Om de veiligheid van een ieder te waarborgen, is een maximum aantal deelnemers en tenten vastgesteld.
Voor het opbouwen en afbreken van de tenten zal tevens gewerkt worden volgens tijdsblokken. Hiervoor ontvangt de
ouder/verzorger uiterlijk een dag voorafgaand aan de activiteit een e-mail.
Wij vragen om toestemming van een ouder/verzorger van het deelnemende kind in verband met de vergunning
(uitgereikt door Gemeente Medemblik) en ter accordering van de algemene voorwaarden van het Zwembad.
Volgens ons privacybeleid (AVG) worden deze gegevens alleen gebruikt voor de activiteit en nadien vernietigd.
Het badpersoneel en de Activiteiten Commissie behouden zich het recht voor om de activiteit te annuleren
bij slechte weersomstandigheden, aanpassing van de maatregelen of onvoorziene zaken van organisatorische aard.
Indien de activiteit niet op een later moment georganiseerd kan worden, volgt een teruggave van het inschrijfbedrag.
Bij annulering door de deelnemer zelf binnen 24 uur voor aanvang, volgt géén teruggave van het inschrijfbedrag.

Handtekening ouder/verzorger voor akkoord: ______________________________________________________
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