Inschrijfformulier
Kampeerweekend 2, 3 en 4 september 2022
Vertrektijd vrijdag 2 september, 19:00 uur vanuit de speeltuin.
Zorg wel dat je er eerder bent.
Het liefst om 18:30 uur
Aankomst zondag 4 september tussen 16.30 en 17.00 uur
Duinrell heeft ons ook dit jaar verplicht gesteld om van iedereen een pasfoto in te leveren. Gelieve
dan ook een pasfoto bij vertrek in te leveren bij Kevin de Klerk of Maurice van de Klundert. (Het
mag een kopie zijn).
Dit moet je meenemen:
•
Handdoeken
•
Voldoende kleding/extra schoenen
•
Zwemkleding
•
Evt. regenklading
•
Toiletartikelen
•
Gelieve kinderen tot 10 jaar niet meer dan 5 euro zakgeld mee te geven (meer is echt niet
nodig)
Niet meenemen: Mobiele telefoon, laptop of tablet
Het is een weekend voor saamhorigheid en zelf problemen oplossen. De leiding staat garant voor
het rechtvaardig en samen oplossen van eventuele incidenten.
De leiding van het kampeerweekend is te bereiken via:
06-11928380 of 06-28077468
Betaling
Gelieve het verschuldigde bedrag bij inschrijving te voldoen.
De kosten zijn voor leden € 30,-- p.p.. Niet-leden betalen € 60,-- p.p.
Overmaken van het verschuldigde bedrag kan naar NL22INGB0000140662 ten name van BSV Inter
Amicos onder vermelding van ‘Kampeerweekend 2022’ en de namen van de kinderen, of contant
bij inschrijving in de speeltuin. Inschrijving verplicht tot betaling van de bijdrage.
Vanwege de te maken kosten/reservering kunnen wij geen geld restitueren bij
afzeggingen na 4 juli 2022. Eventueel nog niet betaalde inleggelden worden alsnog in
rekening gebracht.
Onderstaande strook s.v.p. invullen, ondertekenen en voor vertrek inleveren

--------------------------------------------------------------------------------------------------Naam
Adres
Woonplaats

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwemdiploma : ja/nee Zo ja, aantal: …..
Lichaamslengte: ……………………………………..
Medicijnen : ja/nee
Opmerkingen omtrent medicijnen: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele allergieën: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In geval van nood bellen naar telefoonnummer: ……………………………….
Eventuele opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende gaat hiermee akkoord met de gestelde betalingsvoorwaarden
Handtekening:

………………………………………………

