Hallo Kampganger,

April 2016

Ben jij 8 jaar of ouder, beschik jij over een goede conditie, flinke dosis gezelligheid en heb jij zin om je
grenzen te verleggen? Dan is de keus simpel! Ga mee op kamp!
Even wat gegevens op een rijtje:
Wanneer

Dinsdag (middag) 16 augustus t/m zaterdag (ochtend) 20 augustus.

Waar:
Wat:
Kosten:
Vragen:

Scouting gebouw Redoz in Harderwijk
Spellen in het bos of op het kampterrein, disco, nachtspelen, en nog veel meer.
De kosten voor het kamp bedragen €65,00 p.p.
Laura 06-25433439 en Maik 06-11250260

Ben jij ook zo benieuwd naar het thema?! Houd dan de S.J.Z. Facebook goed in de gaten!
Tijdens kamp worden straks veel foto’s gemaakt. Een impressie is voor jullie ouders tijdens kamp te volgen op
Facebook. Een diashow en foto´s worden na kamp gedeeld via Dropbox.
Ben je enthousiast en mag je mee van je ouders? Laat dan het inschrijfformulier, dat aan deze brief vastzit, volledig
invullen door je ouders en lever het uiterlijk 16 mei 2016 in bij jouw leiding in de les of op Burgemeester

Wapstraat 38. Wees er snel bij, want er is maar beperkt plek! Na inschrijving ontvang je een informatieformulier
met daarop de exacte tijden van vertrek, aankomst, bagagelijst en auto-indeling.
Wij hebben er alvast heel veel zin in, jij ook?
Tot ziens in de les en hopelijk tot op kamp!!
Sportieve gymgroetjes,
Het Kampteam:
Dennis, Fleur, Jelle, Jurriaan, Laura, Loret, Maik, Marije, Melvin, Nicky, Rick, Suzanne en Tisha
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Invullen door de leiding
Datum ontvangst:

SJZ Kamp 2016
INSCHRIJFFORMULIER (in te vullen door de ouders/verzorgers)

Gegevens deelnemer:
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Huistelefoon nummer:
Mobieltelefoonnummer:
Email adres:
Gym groep: (dag en uur)
Leeftijd op 16-08-2016:

Bijzonderheden: *Doorstrepen wat niet van toepassing is
1. Kunt u voor vervoer zorgen?
2. Kunt u in dat geval: halen, brengen of beiden
3. Hoeveel kinderen kunnen er bij u in de auto?
(incl. eigen kind)

Ja / Nee *

Naam ouder:

Brengen op dinsdag: Ja / Nee *
Halen op zaterdag ochtend: Ja / Nee *
..........kinderen kunnen mee rijden.

4. Ziektekostenverzekeringsnr.
5. Is uw kind in bezit van een zwemdiploma?

Geen / A / B / C*

6. Is uw kind ergens allergisch voor?

7. Gebruikt uw kind medicijnen:
noteer dosering en tijdstip nauwkeurig

8. Verder nog belangrijk voor de leiding om te
weten:
9. Is uw kind al eens eerder mee geweest op SJZ
Kamp?
Toestemming en vrijwaring:

Nee / Ja*, namelijk .... keer:

Hierbij verklaar ik toestemming te geven dat mijn kind deel mag nemen aan het SJZ-kamp 2016, in de periode 16-08-16 t/m 20-08-16. Ik erken dat
iedere (contractuele) aansprakelijkheid van bestuur en/of leiding voor schade als gevolg van ongeval, diefstal, beschadiging of welke oorzaak dan
ook door het bestuur van SJZ uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Deelname van mijn kind is dan ook geheel voor mijn eigen risico. Door ondertekening
verklaar ik hierbij mede dat ik een adequate WA-verzekering t.b.v. mijn kind heb afgesloten.

Handtekening ouder/verzorger:

Het kampgeld wordt eind juni per automatische incasso geïnd.
Er vindt geen restitutie van kampgeld plaats bij afzegging na 19 juli 2016.
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