Stichting Kindervakantieland Almere
Inschrijfformulier
(alleen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar kunt u opgeven)
Gegevens kind:
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

Pasfoto
kind

Jongen/Meisje:

Gegevens Ouder(s) / Begeleider(s)
Ouder(s):
Begeleider(s):

Instantie:

Contactpersoon

Instantie:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

Werk:

Indien wij u niet kunnen bereiken dan telefoonnummer:
E-mail: (*
*) Mogen wij dit mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van acties van
bijvoorbeeld onze sponsoren?

Ja/Nee

Naam Huisarts:

Telefoon:

Ziektekostenverzekering:

Polisnummer:

WA-verzekering:

WA-verzekering verplicht!

Bijzonderheden:

Ja/Nee

*) ja of nee verplicht invullen!

*) Zwemdiploma:
*) Brildragend:
*) Contactlenzen:
*) Bedplassend:

Zo ja, zelf meegeven van luiers/luierbroekjes

Zo ja, bijzonderheden:

*) Bijzondere eetgewoontes:

*) Allergieën:

Zo ja, welke:

Medicatie:

Zo ja, waarvoor:
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Naam medicatie: 1
toediening
Naam medicatie: 2
toediening

Ander medicijn gebruik:
Naam medicatie: 1
toediening
Naam medicatie: 2
toediening
Bijzonderheden gezondheid:

Bijzonderheden gedrag:

Situaties waarmee rekening gehouden dient te worden:

Hoe te handelen in specifieke situaties:

1ste keus*

Weekvoorkeur:
Week 30.

24 juli 2017

t/m

28 juli 2017

Week 31.

31 juli 2017

t/m

4 augustus 2017

Week 32.

7augustus 2017

t/m

11 augustus 2017

Week 33.

14 augustus 2017

t/m

18 augustus 2017

Week 34.

21 augustus 2017

t/m

25 augustus 2017

Week 35.

28 augustus 2017

t/m

1 september 2017

2de keus*

*) Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De bijdrage in de kosten zijn € 75,00 per week per kind**
**) Mocht dit een probleem opleveren dan kunt u ontheffing aanvragen.
Ja ik wil graag voor een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van de betaling in aanmerking komen.
(kopie maandinkomen verplicht meesturen!)

Naam

:

Adres

:

Netto maandinkomen***

Ouderbijdrage

≤ € 1100,00

Gratis

≥ € 1100,00 tot ≤ € 1200,00

€ 10,-

≥ € 1200,00 tot ≤ € 1300,00

€ 25,-
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≥ € 1300,00 tot ≤ € 1400,00

€ 50,-

≥ € 1400,00

€ 75,-

***) Indien er sprake is van schuldsanering of bijstandsuitkering is de ouderbijdrage gratis.

Omschrijving situatie:

Aansprakelijkheidsverklaring (Invullen verplicht!)
Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij Stichting
Kindervakantieland verstrekken.
Mocht op basis van de gegeven informatie een probleem ontstaan, voortvloeiend uit de
gezondheidstoestand van het kind die de stichting niet heeft kunnen voorzien, dan is
Kindervakantieland niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
De ouders/verzorgers van:
gaan akkoord met deze aansprakelijkheidsverklaring.
Datum:

Handtekening:

Ik geef toestemming voor het maken van foto- en video- opnames tijdens de vakantieweek
van mijn kind(eren) die vrij van rechten zijn voor promotiedoeleinden en/of het plaatsen op de
website van Kindervakantieland.
(bij geen toestemming dit niet invullen!)

Datum:

Handtekening:

Ondergetekende geeft hierbij toestemming zijn/haar dochter/zoon deel te laten nemen aan een
vakantieweek van Kindervakantieland. Ondergetekende geeft tevens toestemming aan de leiding
om medicijnen uit te delen of toe te dienen indien medicijn gebruik noodzakelijk is.
Mijn kind wordt opgehaald door:
Naam:
Datum:

Handtekening:

Het formulier opsturem naar: Kindervakantieland, Kemphaanstraat 3, 1358 AD ALMERE
Bij het niet volledig invullen of ondertekenen van dit formulier of ontbrekende stukken
(zie hieronder) kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Mocht u vragen of hulp nodig hebben met het invullen van dit formulier of het verzamelen van de
gevraagde stukken dan kunt u per mail info@kindervakantieland.nl contact met ons opnemen.
Niet vergeten mee te sturen:
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-

Kopie ziektekostenverzekering
Pasfoto
Kopie WA verzekering
Indien u ontheffing aanvraagt een kopie van uw maandinkomen
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