SV MARATHON ZOMERKAMP
INSCHRIJFFORMULIER 2020
_______________________________________________________________________________________

Persoonsgegevens van de deelnemer
Familienaam
Tussenvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Adres en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht

Man / vrouw
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Groep schooljaar 2020/2021
Let op : betreft volgend schooljaar
Huidige groep bij SV Marathon
Kan en mag uw zoon / dochter
zwemmen?

Ja / Nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, welke diploma’s in bezit?
Zorgverzekering van de deelnemer
Naam van de maatschappij
Polisnummer

Persoonsgegevens van de contactpersoon in geval van nood
Familienaam en voorletters
Adres en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon en mobiel nummer

06-

Relatie tot de deelnemer
E-mailadres ouders/verzorgers
Medische gegevens (als één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, s.v.p.
aangeven wat de speciale zorg en aandoening/allergie inhouden
Vraagt de zorg van de deelnemer Ja / Nee
speciale zorg?
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, waaruit bestaat de speciale
zorg?

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

Naam van de huisarts
Telefoonnummer van de huisarts

Ja / Nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Gebruikt de deelnemer
medicijnen?

Ja / Nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam medicatie

Dosis

Wanneer gebruiken en/ of
toedienen

Verklaring van de ouder / verzorger van de deelnemer m.b.t. medisch handelen
In geval van nood, dit ter beoordeling van een arts, geef ik hierbij toestemming de
deelnemer te laten opnemen en/of behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn
voorkennis, als het niet mogelijk was om tijdig hierover contact met mij op te nemen
Datum
Naam en voorletters
Handtekening

Verklaring van de ouder/ verzorger van de deelnemer m.b.t. publicatie van foto’s
Tijdens het zomerkamp worden er 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 voor publicatie te gebruiken.
Datum
Naam en voorletters
Verleent toestemming voor
publicatie van foto’s
Handtekening

Ja / Nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Toelichting op het inschrijfformulier
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.
E-Mailadres contactpersoon altijd invullen.

3.

Het kan zijn dat meer ruimte nodig is voor het weergeven van informatie over
medische 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 opgetreden 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. De kosten van het zomerkamp bedragen € 90. De eerste termijn van € 15 moet binnen één week na
inschrijving worden voldaan. Let op! Na ontvangst hiervan is de inschrijving pas definitief. De kosten
van het zomerkamp dienen overgemaakt te worden op:
Rekeningnummer:
Ten name van:
Omschrijving:

NL05 RABO 0148440908
SV Marathon
ZoKa 2020 + Roepnaam en de familienaam van de deelnemer

De kosten mogen uiteraard ook in één keer worden betaald, het volledige bedrag van € 90 moet
dan uiterlijk 1 april 2020 zijn overgemaakt. Ook is het mogelijk om de kosten in drie termijnen te
voldoen: € 25 vóór 1 mei 2020
€ 25 vóór 1 juni 2020
€ 25 vóór 1 juli 2020

8. Teruggave van geld geschiedt alleen indien er sprake is van een overmacht situatie in de
persoonlijke levenssfeer van de deelnemer of binnen de organisatie van het zomerkamp.
Reeds gemaakte kosten worden in mindering gebracht.

