
SV MARATHON ZOMERKAMP 

INSCHRIJFFORMULIER 2018  Persoonsgegevens van de deelnemerPersoonsgegevens van de deelnemerPersoonsgegevens van de deelnemerPersoonsgegevens van de deelnemer    Familienaam  Tussenvoegsel(s)  Voorna(a)m(en)  Roepnaam  Adres en huisnummer  Postcode  Woonplaats  Geboortedatum  Geboorteplaats  Geslacht Man / Vrouw           (doorhalen wat nietnietnietniet van toepassing is) Nummer paspoort / ID-kaart  Geldig tot: Burgerservicenummer  Groep schooljaar 2020202018181818----2019201920192019                                       Let op: betreft volgend volgend volgend volgend schooljaar Huidige groep bij SV Marathon  Kan en mag uw zoon / dochter zwemmen? Zo ja, welke diploma’s in bezit? Ja / Nee                  (doorhalen wat nietnietnietniet van toepassing is)    ZorgverzekeringZorgverzekeringZorgverzekeringZorgverzekering    van de deelnemervan de deelnemervan de deelnemervan de deelnemer    Naam van de maatschappij  Polisnummer  
  



Persoonsgegevens van de contactpersoon in geval van noodPersoonsgegevens van de contactpersoon in geval van noodPersoonsgegevens van de contactpersoon in geval van noodPersoonsgegevens van de contactpersoon in geval van nood    Familienaam en voorletters  Adres en huisnummer  Postcode  Woonplaats  Telefoon- en mobielnummer  06- Relatie tot de deelnemer  Emailadres ouders/verzorgersouders/verzorgersouders/verzorgersouders/verzorgers   Medische gegevensMedische gegevensMedische gegevensMedische gegevens    ((((als als als als èèèèèèèèn van onderstaande vragen met “Ja”n van onderstaande vragen met “Ja”n van onderstaande vragen met “Ja”n van onderstaande vragen met “Ja”    wordt beantwoord, s.v.p. wordt beantwoord, s.v.p. wordt beantwoord, s.v.p. wordt beantwoord, s.v.p. aangeven wat de aangeven wat de aangeven wat de aangeven wat de speciale zorg en andoening/allergie inhouden.speciale zorg en andoening/allergie inhouden.speciale zorg en andoening/allergie inhouden.speciale zorg en andoening/allergie inhouden.    Vraagt de gezondheid van de deelnemer speciale zorg?  Zo ja, waaruit bestaat de spe-ciale zorg?        

Ja / Nee                   (doorhalen wat nietnietnietniet van toepassing is)  

Heeft de deelnemer last van bepaalde aandoeningen?  Zo ja, wat zijn de aandoenin-gen en/of allergieën?        

Ja / Nee                   (doorhalen wat nietnietnietniet van toepassing is)  



Naam van de huisarts  Telefoonnumer van de huisarts    Gebruikt de deelnemer medi-cijnen? Ja / Nee                   (doorhalen wat nietnietnietniet van toepassing is)   Naam medicatieNaam medicatieNaam medicatieNaam medicatie    DosisDosisDosisDosis    Wanneer gebruiken en/of toedienenWanneer gebruiken en/of toedienenWanneer gebruiken en/of toedienenWanneer gebruiken en/of toedienen                    VerklaringVerklaringVerklaringVerklaring    van de ouder of verzorger van de deelnemervan de ouder of verzorger van de deelnemervan de ouder of verzorger van de deelnemervan de ouder of verzorger van de deelnemer    m.b.t. medisch handelenm.b.t. medisch handelenm.b.t. medisch handelenm.b.t. medisch handelen    In geval van nood, dit ter beoordeling van een arts, geef ik hierbij toestemming de deel-nemer te laten opnemen en/of behandelen  in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, als het niet mogelijk was tijdig hierover contact met mij op te nemen. Datum  Naam en voorletters  Handtekening     VerklaringVerklaringVerklaringVerklaring    van de ouder of verzorger van de deelnemer m.b.t. publicatie van foto’svan de ouder of verzorger van de deelnemer m.b.t. publicatie van foto’svan de ouder of verzorger van de deelnemer m.b.t. publicatie van foto’svan de ouder of verzorger van de deelnemer m.b.t. publicatie van foto’s    Tijdens het zomerkamp worden regelmatig foto’s gemaakt. De bedoeling hiervan is dat deze foto’s gebruikt worden voor publicatie op de website en/of de Facebook-pagina van SV Marathon e.d. Onderstaand s.v.p. aangeven of u wel of geen toestemming verleend aan SV Marathon om foto’s van uw kind/pupil voor publicatie te gebruiken. Datum     Naam en voorletters   Verleent toestemming voor pu-blicatie van foto’s Ja / Nee                   (doorhalen wat nietnietnietniet van toepassing is)  Handtekening         



ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    op het op het op het op het inschrijfformulierinschrijfformulierinschrijfformulierinschrijfformulier  1. Dit formulier moet volledig en zorgvuldig worden ingevuld. Schrijf vooral duidelijk en goed leesbaar. Inschrijving is niet mogelijk bij niet volledig ingevulde en/of niet leesbare formulieren.  2. Het is belangrijk voor de organisatie van het kamp over gegevens van het thuisfront te beschikken. Zijn ouders / verzorgers tijdens het kamp niet of slecht te bereiken, in verband met werkzaamheden of andere redenen, dan is het verstandig ook gegevens van een andere achterblijver te noteren. Emailadres contactpersooncontactpersooncontactpersooncontactpersoon altijdaltijdaltijdaltijd invullen.   3. Het kan zijn dat meer ruimte nodig is voor het weergeven van informatie over medi-sche aandoeningen, diëten, allergieën of medicijngebruik. Hiervoor kan een bijlage worden bijgevoegd. Vermeld op de bijlage(n) steeds de naam en roepnaam van het kind.  4. De organisatie zorgt ervoor dat het ingevulde formulier met zorg bewaard wordt. Het gaat om privacygevoelige gegevens waarbij wij zorg dragen dat deze voor anderen dan de stafleden en eventuele artsen niet te lezen zijn. De formulieren worden na afloop van het kamp dan ook vernietigd.  5. Indien na het invullen van het formulier ondertussen nog veranderingen zijn opge-treden in de medische omstandigheden, contact- en verzekeringsgegevens, vragen wij u deze, vooraf aan het vertrek, aan ons door te geven.  6. Ondertekening van het formulier m.b.t. medisch handelen is belangrijk om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen optreden.  7. Na inlevering van het inschrijfformulier dient de eerste termijn binnen zeven dagen overgemaakt te worden op rekening NL74 INGB 0007 8301 77 ten name van SV Marathon inzake Zomerkamp met vermelding van de roepde roepde roepde roep----    en familienaam van het en familienaam van het en familienaam van het en familienaam van het kindkindkindkind. Dit laatste is belangrijk voor de verwerking van de betalingen!  8. Teruggave van geld geschiedt alleen indien er sprake is van een overmachtssituatie in de persoonlijke levenssfeer van de deelnemer of binnen de organisatie van het zomerkamp. Reeds gemaakte kosten worden in mindering gebracht. 


