REGLEMENT JEUGDVAKANTIEWEEK LIEMPDE
Deelnemers
Jeugdvakantieweek wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8 (op moment van
inschrijving) van basisschool de Oversteek te Liempde en kinderen in die leeftijd woonachtig
in Liempde.

Inschrijving
Inschrijving begint vanaf aangekondigde datum, is het maximaal aantal kinderen bereikt dan
komen de aanmeldingen op een reserve lijst. In beide gevallen krijgt u een mail ter
bevestiging (bewaar deze).

Vrijwilligers
We verwachten van de ouders dat zij zich ook inzetten en minimaal 1 dagdeel per
deelnemend kind meedoen als vrijwilliger.
Vrijwilligers die onverwacht niet kunnen, zorgen zelf voor vervanging.
Het opvangen/meebrengen van kinderen van vrijwilligers is niet mogelijk.

Extra begeleiding
Indien uw kind extra begeleiding nodig heeft zult u hier zelf voor moeten zorgen. Deze
begeleider(s) ook graag aanmelden als vrijwilliger(s). Vermeld bij de aanmelding van deze
vrijwilliger(s) dat deze uw kind begeleiden.

Annuleren
Kan uw kind onverhoopt niet deelnemen aan de Jeugdvakantieweek, geef dit dan door per
e-mail aan Henrike (henrike@jvwliempde.nl). Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort.

Afmelden
Kan uw kind een dag(deel) niet deelnemen aan de Jeugdvakantieweek, geef dit dan door per
e-mail aan Henrike (henrike@jvwliempde.nl). Tijdens de Jeugdvakantieweek graag
doorgeven via 06-38469903. Let op: dit nummer is alleen voor urgente zaken tijdens de
jeugdvakantieweek.
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Reservelijst
De eerste op de reservelijst wordt bij annulering benaderd om deel te nemen. Tevens krijgt u
dan het verzoek om het inschrijfgeld te betalen.

Medicijnen/allergie
Indien uw kind bepaalde medicijnen gebruikt, een allergie heeft of andere zaken die van
belang kunnen zijn, geef dit dan tijdig door (liefst bij inschrijving). Ouders dienen er zelf zorg
voor te dragen dat uw kind tijdig medicatie krijgt.

Ongeval
Bij een ongeval proberen we u zo spoedig mogelijk te bereiken via het opgegeven
telefoonnummer. Als dit niet lukt, moet u er rekening mee houden dat wij met uw kind naar
de huisartsenpraktijk Liempde gaan, extra kosten die hieruit voortkomen zijn voor uw
rekening. Geef daarom voldoende telefoonnummers op zodat we u te allen tijde kunnen
bereiken.

Media
Tijdens de Jeugdvakantieweek worden er foto’s en opnames gemaakt voor promotie. Bij
deelname geeft ouder/verzorger toestemming aan de Stichting Jeugdvakantieweek Liempde
om de media voor dit doel te gebruiken.

Bouwdorp
Voorzie het gereedschap van naam. Draag dichte schoenen met een stevige zool om letsel te
voorkomen.

Gedrag
Deelnemers die door onacceptabel gedrag andere kinderen of vrijwilligers tot last zijn,
worden daarop aangesproken. Wij zullen de ouders hierover inlichten. Als deelnemers zich
herhaaldelijk onacceptabel gedragen volgt verwijdering van het terrein. Het desbetreffende
kind mag de Jeugdvakantieweek niet meer voortzetten.

Gevonden voorwerpen
Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Dagelijks staat er een tafel bij de uitgang met
gevonden voorwerpen. Na de Jeugdvakantieweek worden de gevonden voorwerpen nog een
maand bewaard bij Mieke (tel: 0411-673345).
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Deelname is op eigen risico
In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet besluit het bestuur.
Tijdens de Jeugdvakantieweek zijn wij bereikbaar via telf. nr: 06-38469903.
Let op: dit nummer is alleen voor urgente zaken tijdens de jeugdvakantieweek.
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