Ardennen Bijbelkamp
Inschrijvingsformulier
Persoonlijke gegevens
Inschrijving voor
Familienaam

Voornaam

Geboortedatum

Adres
Telefoon

E-mail

Opmerkingen

Medische gegevens
Met welke aandachtspunten moet de leiding rekening
houden?

Welke ziektes of allergiën zijn er te melden?

Welke geneesmiddelen neem je? (frequentie van
inname en hoeveelheid)
Ik ben igeënt tegen tetanus in het jaar

met een herhaling in het jaar

Ik ben verzekerd bij de volgende maatschappij, of
aangesloten bij volgend ziekenfonds.

Gezinskorting
Dit geldt voor alle kampweken, maar niet voor Gezinskamp omdat hier al een gezinskorting bestaat.
Van mijn gezin komen er in totaal 2 kinderen als kampeerder en vraag daarom de
korting van € 10 euro per persoon aan.
Van mijn gezin komen er in totaal 3 (of meer) kinderen als kampeerder en vraag daarom de
korting van € 15 euro per persoon aan.
Alle geneesmiddelen die je meebrengt naar het kamp, dienen voorzien te zijn van een apothekersvignet met de vermelding van de reden en
hoeveelheid van het gebruik. Gelieve dan ook 2 vignetten en SIS-kaart mee te brengen naar kamp. Bij het inschrijven geeft u de toestemming aan
de leiding om bovenvermeld kind onder de noodzakelijke medische behandeling te stellen bij noodgevallen. Deze machtiging geldt alleen voor
bovenvermeld kind en vervalt zodra de verantwoordelijkheid van de begeleiders is opgehouden (bij het aanwezig zijn van de ouders of voogd).
Elke kampeerder schrijft zich in via de website of een formulier door de post aan de kampleider gestuurd. De inschrijvingsformulier moet voor elke
kampeerder volledig ingevuld en aan de kampleider gestuurd worden. U bent niet ingeschreven totdat u ook betaald hebt. De volledige betaling
dient te gebeuren vóór 30 juni. Als een kampeerder niet betaald heeft vóór 30 juni maar toch naar kamp wil komen, betaald de kampeerder een
toelage van € 50 (contant te betalen op kamp met het kampgeld). Zou u na uw inschrijving en betaling onverwacht niet kunnen komen, krijgt u uw
betaling terug min het geld voor de vzw (€ 25).
Datum en handtekening (ouders/voogd)
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