Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname kindervakantieweek ‘ De Slabroekweek’.
De kindervakantieweek ‘De Slabroekweek’ wordt georganiseerd door de Stichting Jeugd-Vakantieactiviteiten Uden (S.J.U.) welke bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.
1. Bij inschrijving van uw kind(eren) geeft u aan kennis te hebben genomen van de
reglementen die gelden voor deze kindervakantieweek, en deze te accepteren.
2. Deelname aan de kindervakantieweek geschiedt geheel op eigen risico, ook voor
vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen kan de S.J.U. niet
aansprakelijk gesteld worden. Iedereen die een kind aangemeld heeft voor deelname aan
deze kindervakantieweek dient als verantwoordelijk ouder of voogd te beschikken over
een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering)
3. Wanneer er onverhoopt iets met uw kind mocht gebeuren, dan begeleiden wij uw kind
(indien nodig met iemand van de EHBO) naar de dichtstbijzijnde arts of eerste hulpdienst.
In die situatie proberen wij d.m.v. de bij ons beschikbare telefoonnummers direct een van
de ouders/ verzorgers te waarschuwen.
4. Bij aanschaf van de weekkaart mag uw kind 4 dagen deelnemen aan alle activiteiten van de
kindervakantieweek. Dit is een recht, echter geen plicht.
5. De weekkaart/button (Slabroek-ID) is het bewijs voor deelname. Deze kaart/button is niet
overdraagbaar. Ook mag deze niet verder worden doorverkocht.
6. Het inschrijfgeld om als kind deel te mogen nemen is vastgesteld op € 15,00
7. Het inschrijfgeld om als kind deel te mogen nemen aan de Vliegende Brigade is vastgesteld
op € 10,00
8. Bij aanschaf van een weekkaart ontvangt u een button met een uniek deelnamenummer.
Dit nummer is gekoppeld aan het inschrijfformulier. Deze button moet elke dag zichtbaar
door het kind gedragen worden.
9. Het programma wat is ontwikkeld wordt zoveel mogelijk aangehouden, bij extreem slecht
weer probeert de S.J.U. zorg te dragen voor een alternatief binnenprogramma. Het
binnenprogramma zal plaatsvinden in de grote circustent op het Slabroekterrein.
10. De S.J.U. behoudt zich het recht voor om bij extreme omstandigheden een dag of dagdeel
van het programma in te korten of te annuleren.
11. Leeftijd voor deelname is vanaf 5 jaar. Kinderen van 4 jaar mogen alleen deelnemen
wanneer een ouder/verzorger zelf de gehele week deelneemt en zijn of haar zoon/dochter
begeleidt.
12. Bij het niet deelnemen of minder dagen deelnemen vindt er geen restitutie van het
inschrijfgeld plaats.
13. De ouder/verzorger is zelf verplicht, indien er na de inschrijving iets verandert m.b.t.
bijvoorbeeld de gezondheid of eventuele andere relevante zaken betreffende het kind, dit
door te geven aan de organisatie.
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14. Er kan een maximaal aantal kinderen deelnemen aan de kindervakantieweek. Het
inschrijven van kinderen gebeurt aan de hand van de hoeveelheid aangemelde leiding. De
organisatie behoudt zich het recht voor indien nodig een tijdelijke inschrijfstop in te lassen.
Dit kan ook gelden voor een specifieke spelencommissie. Er wordt niet gewerkt met
wachtlijsten.
15. Kinderen waarvan ouders/verzorgers minimaal 2 dagen komen helpen als leiding, zijn
verzekerd van een plaats (maximaal 3 kinderen per aangemelde ouder). Deze kinderen
hebben voorrang op de inschrijving en kunnen digitaal worden aangemeld.
16. Tijdens de kindervakantieweek worden, door een door de Stichting aangewezen fotograaf,
foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s kan worden gebruikt voor publicatie op de
website van de S.J.U. en/of in andere documenten van de S.J.U. Kinderen kunnen hierbij
herkenbaar zijn afgebeeld. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze
foto’s is het niet mogelijk vooraf persoonlijk toestemming te vragen voor publicatie. De
S.J.U gaat echter zorgvuldig om met de belangen van de afgebeelde personen. Mocht u als
ouder/verzorger desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van één of meerdere
specifieke foto’s, dan zullen deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. Het is
voor de S.J.U. niet mogelijk inmenging te hebben in de wijze van het gebruik van foto’s die
tijdens de kindervakantieweek gemaakt worden door derden.
17. Het is niet uitgesloten dat de (onverpakte) voedingsproducten die door de S.J.U tijdens de
kindervakantieweek aan de kinderen worden verstrekt, allergenen bevatten. Het is van
belang dat u als ouder/verzorger, de bij uw kind(eren) aanwezige allergieën, middels het
aanmeldingsformulier aan de S.J.U meldt.
18. Bij overige zaken die niet staan beschreven in de Algemene Voorwaarden voor deelname
zal het bestuur van de S.J.U. een bindend besluit innemen.
De algemene voorwaarden van de S.J.U. zijn in april 2022 vastgesteld door het bestuur van de S.J.U.
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