Katwijk, 21-10-2019
Betreft: Betaling kampgeld en algemene voorwaarden
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
U heeft uw kind(eren) opgegeven voor ons zomerkamp. Fijn dat we weer op uw
vertrouwen mogen rekenen. Dit jaar gaan we met twee kampen weg:
● Het jongerenkamp (gemengd): dit kamp is voor jongens en meisjes met de
leeftijd van 8 t/m 11 jaar. De kosten van dit kamp zijn €155,● Het Y-kamp (gemengd): dit kamp is voor jongens en meiden met de leeftijd
van 11 t/m 13 jaar. De kosten van dit kamp zijn €175,U kunt uw kind opgeven door het online inschrijfformulier in te vullen, de inschrijving
te bevestigen en het kampgeld te betalen. Het moment van betaling bepaalt de plek
van uw kind op de deelnemerslijst. Als het maximaal aantal deelnemers bereikt is,
komt uw kind op de reservelijst.
Hierbij willen wij u verzoeken het kampgeld over te maken op rekening
NL31 RABO 0325 2975 33 t.n.v. CJV/YMCA Katwijk o.v.v. naam deelnemer +
zomerkamp 2019. Mocht u een annuleringsverzekering af willen sluiten dan is dit
mogelijk. Kosten hiervoor bedragen €10,- en dient gelijk met het kampgeld betaald te
worden.
Wij willen u vragen kennis te nemen van de algemene voorwaarden (vermeld op de
achterzijde). Wij gaan er vanuit dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals deze
zijn gesteld.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) en de deelnemers wordt er nog een informatieavond
gehouden. U kunt kennis maken met de leiding van het kamp, krijgt informatie over
het kamp en krijgt de infobrief met bagagelijst mee. Dit zal enkele weken voor het
vertrek plaatsvinden.
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen door te mailen naar
ymcazomerkamp@hotmail.com.
(Wij verzoeken u om géén berichtjes via Facebook te sturen)
Met vriendelijke groet,
Namens CJV YMCA Katwijk
De kampcommissie
N.B. Indien u in aanmerking komt voor onze g
 ezinskorting kunt u €12,50 in mindering
brengen op het kampgeld (voor het eerste kind wordt de volle prijs betaald, voor de daarop
volgende kinderen betaalt u €12,50 minder)

Algemene voorwaarden YMCA / C.J.V. Zomerkampen
Aanmelding en betaling
1. De inschrijving gebeurt d.m.v. het invullen van het online inschrijfformulier;
2. Na betaling is de inschrijving definitief;
3. U ontvangt na inschrijving een e-mail voor betaling kampgeld;
4. Te late betaling van inschrijfgeld en/of kampgeld kan worden aangemerkt als annulering van
het kamp;
5. Na aanmelding voor een kamp is wijziging van een kamp alleen mogelijk wanneer het kamp dit
toelaat in verband met het aantal deelnemers. Wijzingen mogen tot uiterlijk 1 juni plaatsvinden.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Annuleringsverzekering
1. Het is mogelijk dat u door bepaalde omstandigheden gedwongen wordt een kamp te
annuleren. Voor deze situaties bieden wij de mogelijkheid een annuleringsverzekering bij ons af
te sluiten. De kosten zijn € 10,00 en moeten direct met het inschrijvingsgeld worden betaald. U
komt in aanmerking voor de terugbetalingen van het kampgeld als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- U hebt de annuleringsverzekering betaald en;
- De deelnemer/ster is ernstig ziek geworden of heeft een ernstig ongeval gehad of;
- De deelnemer/ster mag op medisch advies van een arts niet mee of;
- Bij ernstige ziekte, een ernstig ongeval of overlijden van een familielid in de 1ste of 2de graad;
2. In speciale gevallen kan het bestuur besluiten tot terugbetaling van het betaalde bedrag over
te gaan.
3. U dient de aanvraag altijd schriftelijk bij het bestuur in te dienen.
Aansprakelijkheid
1. Het YMCA/CJV is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies goederen tijdens de kampweek. Wij
gaan er vanuit dat iedere deelnemer/ster van huis uit W.A. is verzekerd.
2. Het meegeven van een kopie van de zorgpas van de deelnemer is verplicht
Annulering van kampen
1. Annulering van een kamp vindt uiterlijk voor 1 mei plaats. Annulering van een kamp geschiedt
alleen als
- Te weinig deelnemers voor een kamp zijn ingeschreven
- Wanneer het gehuurde vakantiecentrum anderzijds wordt geannuleerd;
- In geval van onvoldoende beschikbaarheid van ervaren leiding.
2. Indien in verband met bovenstaande redenen annulering van een kamp plaats vindt wordt het
totale inschrijfgeld terugbetaald;

Uitsluiting van de deelnemer
1. Het kampbestuur kan tijdens de kampweek besluiten een deelnemer vanwege wangedrag
vroegtijdig uit te sluiten van verdere deelneming aan de kampweek. Het bestuur neemt deze
beslissing in samenspraak met de leiding van het betreffende kamp. Alle kampen zijn
groepskampen en hebben een dagindeling, waaraan alle deelnemers zich dienen te houden.
Instructies van de kampleiding zijn bindend voor alle deelnemers.
2. Indien een deelnemer/ster drank en/of drugs tot zich neemt wordt de deelnemer/ster van
(verdere) deelneming uitgesloten.
3. Wij gaan ervan uit dat onze deelnemers kunnen zwemmen, fietsen, lopen, en zij ten opzichte
van de leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft, en zonder
aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is,
bent u verplicht dit bij boeking op te geven. Ouders/verzorgers zijn verplicht om bij aanmelding
deelnemer alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij
bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en
geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), etc.
Mocht er na het boeken van een vakantie een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan ben je
verplicht dit aan ons door te geven. We vragen u met klem dit echt aan ons door te geven zodat
het leidingteam hiervan op de hoogte is.
Beeldmateriaal
Tijdens de zomerkampen en evenementen van CJV YMCA Katwijk worden er regelmatig foto- en
filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van CJV YMCA
Katwijk in de breedste zin van het woord. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van uw kind(eren)
voor deze doeleinden gebruikt wordt, dient u dit bij boeking te vermelden bij de bijzonderheden.

