INSCHRIJVINGSFORMULIER

2016

Gegevens kind
Voornaam

Muisjes

Groep

Kijk naar het
geboortejaar om de
groep te bepalen.

Achternaam

2010-2011

Minikikker

2008-2009

Maxikikker

Adres

2005-2006-2007

Tieners

2004-2003-2002

Allergieën

Geboortedatum

Opmerkingen
Gegevens ouder(s)
In geval van nood moeten we altijd iemand kunnen bereiken. Je kan tot vier telefoonnummers opgeven.
Wie?
Telefoonnummer
Wie?
Telefoonnummer

Bijzondere activiteiten
Voor bepaalde activiteiten moet je vooraf inschrijven.
Eindactiviteit
Schrijf mijn kind in voor de eindactiviteit (dinsdag 30 augustus)
Voor akkoord met het reglement (zie verso) en inschrijving, handtekening

spwstadspark.be

/spwstadspark

0479 26 77 87

SPW ’t Stadspark – Huishoudelijk reglement 2016

Speelpleinadres
SPW ‘t Stadspark
Molenstraat 38, langs Time Out
3930 Hamont-Achel

SPW ‘t Stadspark
Sleutjes 7b, jeugdhuis De Schelft (tieners)
3930 Hamont-Achel

Contactpersoon
Lotte Stuyven 0496 82 78 90
Melissa Van Malderen 0479 26 77 87
Doelgroep
De werking staat open voor alle kinderen die reeds 5 jaar zijn of ouder (geboortejaar 2011), voor jongens en
meisjes tot 12 jaar. Daarnaast hebben we ook een aangepaste werking voor tieners.
Periode effectieve werking
Voor 5- tot 12-jarigen: Elke dinsdag- en donderdagnamiddag in juli en augustus (13u30-17u, welkom vanaf
13u). Tieners: Elke woensdagnamiddag in juli en augustus (13u30-17u, welkom vanaf 13u).
Prijs
Als je voor de eerste keer komt, betaal je 3 euro voor verzekeringskosten, de volgende keren betaal je 1.50
euro. Leuk weetje: betalen met vrijetijdscheques is mogelijk!
Verzekering
De Speelpleinwerking heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten ten gunste van de
aanwezige vrijwilligers en kinderen. Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan
andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.
Schade aan brillen valt niet onder de lichamelijke ongevallen! Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan
brillen.
Aansprakelijkheid
De Speelpleinwerking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de materiële schade toegebracht aan de
bezittingen die de kinderen meegebracht hebben van buiten het Speelplein. De kinderen brengen geen
verzamelobjecten, gsm’s en andere multimedia mee naar het Speelplein.
Bij lichamelijke ongevallen wordt de familie ingelicht en (indien nodig) een spoedarts geraadpleegd. De
verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de
overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering.
Medische fiche
Gezien de wet op de privacy mogen wij niet zomaar de medische gegevens van de kinderen opvragen. Indien u
echter meent dat de Speelpleinanimatoren op de hoogte moeten zijn van een eventuele allergie, ziekte of
geneesmiddelen van uw kind, gelieve ons dit dan te laten weten, hetzij persoonlijk, hetzij via een briefje in de
omslag.
Verloren voorwerpen
U naamtekent best al het materiaal van uw zoon of dochter. Verloren materiaal wordt tot 2 maanden na de
werking bijgehouden! TIP : zorg dat uw zoon of dochter naar het Speelplein komt met kledij waarmee mag
geravot worden!! Voorzie kledij, rugzak, verpakkingen van drank, koekjes, brooddozen van de naam van uw
kind.
Portretrecht
Tijdens de speelpleinwerking kunnen foto’s genomen worden van de kinderen. Deze foto’s worden louter
voor Speelpleindoeleinden gebruikt (het maken van folders, promotie op de website,…).
Ook het Speelplein heeft grenzen.
Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen, worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders
betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In extreme gevallen kan het kind één dag of meerdere dagen
geschorst worden op het Speelplein. Dit gebeurt altijd in overleg met de hoofdanimator en/of
verantwoordelijke en is uitzonderlijk.
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