Spelweek 2019

Zit je op de basisschool in groep 3
of hoger en wil je meedoen met de
spelweek, dan kun je het
aanmeldingsformulier vanaf
Donderdag 23 mei 2019 inleveren
bij bakkerij “‘t Aole Ambacht”, aan
de Hoofdstraat in Borger.

19 t/m 23 Augustus 2019

Aanmeldingsformulier
‘Cowboys en indianen’

Aanmeldingsformulier voor de spelweek 2019
Lever dit gedeelte van het aanmeldingsformulier in bij bakkerij
“‘t Aole Ambacht”, te Borger.
Lees de voorwaarden goed door en vul dan het formulier in.
We hebben dit jaar geen limiet gesteld op het aantal
aanmeldingen.

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
School:
Zwemdiploma:
Ik blijf donderdagavond slapen bij de spelweek:

Huisnummer:

Groep:
O Ja O Nee
O Ja O Nee

(Alleen als je 9 jaar of ouder bent, €1,- per kind extra)

Graag willen wij gegevens van een contactpersoon met wie wij contact kunnen
opnemen tijdens de spelweek, indien u als ouder/voogd niet bereikbaar bent.
Naam:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Ik ga akkoord met de voorwaarden, de privacyverklaring en betaal €15,(+ evt. €1,- voor overnachten)

Handtekening ouder/voogd:

Ik wil graag in een groep samen met:
(wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden)







Met de volgende dingen moet rekening gehouden worden:
(Medicijnen, condities, en andere bijzonderheden)

Hulp bij de spelweek
Omdat het opbouwen en afbreken ieder jaar weer veel werk is
zoeken wij ouders/verzorgers die ons daarbij willen en kunnen
helpen. Heeft u hier interesse in, geef dit dan a.u.b. hieronder aan.
Namens de organisatie en alle kinderen alvast enorm bedankt.
Ik wil graag als ouder helpen:
Naam:
Telefoonnummer:
Ik heb een auto met trekhaak:
Ik heb een B-E-rijbewijs:
Ik heb een aanhanger beschikbaar:

O Ja O Nee
O Ja O Nee
O Ja O Nee

(Hulp zonder auto wordt ook gewaardeerd)

O
O

Alleen vrijdag 23 Augustus
Ik ben ook andere dagen in de week beschikbaar

Punten om rekening mee te houden
Kosten
De kosten voor de spelweek bedragen €15,- per kind. De extra kosten voor de
kinderen die blijven slapen op donderdagavond bedragen €1,-. Het bedrag
moet worden betaald bij het inleveren van het aanmeldingsformulier bij de
bakkerij “‘t Aole Ambacht” in de Hoofdstraat in Borger. Het
aanmeldingsformulier kan vanaf donderdag 23 mei worden ingeleverd.
Risico
Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met het eigen risico tijdens de spelweekactiviteiten (vanaf opbouw tot en met opruimen), zowel voor uzelf als voor u
kind(eren). Wij zijn WA-verzekerd en hebben een ongevallenverzekering.
Tijdens de spelweek lopen er tevens meerdere begeleiders rond met een
EHBO-diploma. Wij houden voor zover van toepassing rekening met de
Arbowetgeving. Bij dreigend noodweer gaan wij ervan uit dat u zelf de risico’s
inschat en uw kind(eren) komt ophalen.
Overnachting
Donderdagavond is er traditiegetrouw een bonte avond. Hiervoor bent u als
ouder van harte uitgenodigd. Na afloop van de avond kunnen de kinderen
vanaf 9 jaar blijven slapen in een tent van de spelweek.
Bij slecht weer zal dit helaas niet doorgaan in verband met de veiligheid.
Informatieboekjes
Als u uw kind aangemeld heeft, krijgt u binnenkort een informatieboekje in de
brievenbus. Hierin kunt u alle verdere benodigde informatie over de spelweek
vinden.
Privacy
Voor actuele privacyverklaring kijk op de website.
Als je dit formulier inlevert betekend dit dat je met
de privacyverklaring akkoord bent gegaan.

Contact:
Website:
Email:
Telefoonnummer:

http://www.spelweekborger.nl
info@spelweekborger.nl
0599-212984 (Ingrid Lieshout)
06-11066230 (Gedurende de spelweek)

