AANMELDINGSFORMULIER
VAKANTIEPLAN 2022
gegevens deelnemer
voornaam

achternaam

geboortedatum

geslacht

meisje

jongen

adres
evt. emailadres

evt. telefoonnummer

thuis/mobiel

schoolgroep/grade schooljaar 2022-2023

gegevens contactpersoon 1 (ondertekenaar, meerderjarig)
naam

relatie

moeder/vader/verzorger/…

emailadres
telefoonnummer

thuis/mobiel/werk

evt. tweede telefoonnr.

thuis/mobiel/werk

gegevens contactpersoon 2
naam

relatie

moeder/vader/verzorger/…

emailadres
telefoonnummer

thuis/mobiel/werk

evt. tweede telefoonnr.

thuis/mobiel/werk

opmerkingen/bijzonderheden

inschrijving voor
gewenste  week 1
week/weken  week 2

11 t/m 15 juli 2022

gymsport & spel

Nafl 185,=

18 t/m 22 juli 2022

gymsport & spel

Nafl 185,=

ik wil graag
samen met
Hierbij meldt bovengenoemde persoon zich aan om bij Stichting Animo op eigen risico deel te nemen aan het Animo vakantieplan 2022.
De Stichting Animo, alsmede enig bij haar of haar activiteiten betrokken natuurlijke of rechtspersonen, zijn niet aansprakelijk voor schade, in
welke vorm dan ook, daaronder begrepen schade ten gevolge van verlies of beschadiging van roerende zaken en ongevallen. Alleen
gedurende 7:30-13:00 uur, voor zover het gaat om (vakantieplan-)activiteiten, en in de sportruimte - en derhalve onder meer niet buiten het
gebouw - wordt toezicht door de Stichting Animo uitgeoefend. Bovengenoemd persoon en de eventuele begeleider van bovengenoemd
persoon zijn aansprakelijk voor schade, bewust of door nalatigheid toegedaan, aan materialen van Stichting Animo en derden.
De kosten van het vakantieplan zijn te vinden in bovenstaande tabel. Pas na betaling is de inschrijving definitief. Het geld kan gestort worden
(Stichting Animo, Kaya Angel J. Leañez 4909 C, MCB 30930402) onder vermelding van naam en weeknummer, of anders contant in de zaal.
Annuleren is alleen mogelijk tot een week voor aanvang van het vakantieplan, waarbij het deelnamegeld min Nafl 50,= terug wordt gestort.
Genoemde bedragen zijn voor de plek tijdens het vakantieplan, ongeacht aanwezigheid. In bovengenoemde kosten is inbegrepen: gebruik
van diverse materialen, begeleiding in de activiteiten van 7:30-13:00 uur (start programma 8:00 uur, einde programma 12:30 uur), eten en
drinken.
Stichting Animo houdt zich het recht voor het vakantieplan uiterlijk twee weken voor de geplande eerste dag te annuleren. Stichting Animo
houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden het vakantieplan ten alle tijde te annuleren. Het deelnamegeld wordt in beide
gevallen gerestitueerd.
Het vakantieplan zal plaatsvinden in de gymsporthal van Stichting Animo, Kaya Angel J. Leañez 4909C. De leiding is in handen van
instructeurs van Stichting Animo. De activiteiten zullen grotendeels bestaan uit gymsport, sport en spel. Het vakantieplan is toegankelijk voor
kinderen die schooljaar 2022-2023 in schoolgroep 1 tot en met 8 (K4-G6) zitten.
Meer informatie over het vakantieplan wordt voor aanvang via de mail toegestuurd.

ondertekening (contactpersoon 1)
naam

handtekening

datum ondertekening
versie 21-6-22

