HET O4M Z

MERKAMP

Wanneer?
Week 1 van 16 augustus tot en met 20 augustus
Week 2 van 23 tot en met 27 augustus.
Het O4M zomerkamp is een kamp waarbij je samen met maximaal 25
leeftijdsgenoten een week lang allerlei leuke activiteiten doet. Het gaat in
het kamp om een combinatie van taalactiviteiten, spelletjes en er zal
vooral een sportief, actief en creatief programma zijn.
De zomeractiviteiten zullen plaatsvinden op de O4M dagschool in
augustus 2010. Ook kinderen die geen lessen volgen bij de O4M kunnen
deelnemen aan de zomeractiviteiten. We zwemmen, fietsen, doen
balspelen, zingen karaoke, bakken zelf koekjes & pizza, houden
speurtochten. Kortom te veel om op te noemen! Een ding is zeker; het
gaat heel gezellig en leerzaam zijn!
Naast een groot speelveld, hebben we de beschikking over een
binnenaccommodatie om rustig te eten, maar ook om te spelen, wanneer
het eventueel te warm is buiten!
Tijdens de week spelen we zoveel mogelijk in op jullie wensen, om er
voor te zorgen dat jij je geen moment verveelt! Daar zorgt een groep van
minimaal 5 doldwaas gezellige kampleiders wel voor!
Na elke inspannende dag, zitten we nog even rond het b.b.q. kampvuur
om vervolgens, gedoucht en wel, de slaapzak in te kruipen. En ben je al
benieuwd wat we de volgende dag voor een leuke dingen gaan doen?
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Een gezellige week vol met lol, wie wil dat nou niet? Schrijf je nu in!
De kosten zijn 125 euro per week, inclusief (eventuele)
overnachtingen op de O4M en maaltijden.
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Inschrijfformulier O4M Zomerkamp
Door wie wordt het kind opgegeven?
O Ouder O Verzorger
O Anders:
Adres deelnemer:
O jongen O meisje
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummers ouder / verzorger:
E-mail adres:

Geeft zich op voor
O Week 1 van 16 augustus tot en met 20 augustus
O Week 2 van 23 tot en met 27 augustus.
LET OP!
O Wil op het O4M Zomerkamp graag in een groepje ingedeeld worden met:
Korte achtergrondinformatie deelnemer:
Wat is de motivatie voor de aanmelding?
Hoe zou u het kind willen omschrijven? (zoals omgang met andere kinderen, is
het druk, vrolijk, teruggetrokken, etc.)
Wanneer uw kind specifieke begeleiding / aandacht nodig heeft, omschrijf deze
kort:

Datum:
Handtekening ouder/verzorger:

*Op deze inschrijving zijn de bijgeleverde algemene voorwaarden van
toepassing. Is alles volledig en duidelijk ingevuld?
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN
DE O4M ZOMERKAMPEN 2010

Contactgegevens
O4M ZOMERKAMP
Sitio das Seixosas
Frequesia de Ferrugudo
Sitio de Estombar
Concelho de Lagoa
Algarve, Portugal
Tel: +351 935250645
E-mail: oranje-viermaster@sapo.pt
Inschrijvingen en betaling
Na het verzenden van het inschrijvingsformulier wordt uw kind op de
deelnemerslijst geplaatst. De bevestiging voor de inschrijving gebeurt door het
toesturen van de factuur voor het betreffende kamp. De deelnemer is pas
definitief ingeschreven wanneer het
bedrag gestort wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Deelnameprijs
De deelnameprijs omvat de volgende diensten:
verblijfskosten, activiteitenpakket inclusief materialen, alle maaltijden,
begeleiding, verzekering.
Verzekeringen
Het O4M schoolkamp is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen van deelnemers en begeleiding. Wat niet valt onder de
verzekering: ziekte, materiële schade die niet het gevolg is van een ‘ongeval’.
O4M is niet verantwoordelijk voor verlies van of materiële schade aan
kleding en/of persoonlijke bezittingen van de deelnemers.
Annulering door de deelnemer
De annulering door de deelnemer moet altijd schriftelijk gebeuren, na telefonisch
contact. Annuleringen tot 3 weken voor aanvang van het zomerkamp zijn
kosteloos.
Bij annuleringen minder dan 3 weken voor aanvang van het 1e zomerkamp, kan
het
inschrijvingsgeld niet meer teruggevorderd worden.
Deze annuleringskosten vervallen indien de voorziening of O4M een vervanger
voor de deelnemer vindt (zie ‘overdraagbaarheid’). Indien de deelnemer moet
annuleren
wegens ziekte of een ongeval, zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.
De terugbetaling kan echter enkel gebeuren onder volgende voorwaarden:
-De annulering gebeurt telefonisch én schriftelijk vóór aanvang van de
vakantie.
-De annulering moet gestaafd worden aan de hand van een medische verklaring.
De terugbetalingsprocedure wordt pas opgestart na de vakantieperiode, als het
medisch of ander attest (afhankelijk van de reden) in het bezit is van O4M.
Wanneer de deelnemer het O4M zomerkamp vroegtijdig moet verlaten omwille
van ziekte, ongeval,… kan geen terugbetaling meer gebeuren.
Overdraagbaarheid
De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, op
voorwaarde dat deze beantwoordt aan de voorwaarden zoals omschreven in
deze brochure. De vervanging is kosteloos en kan enkel via O4M gebeuren. De
vervangen persoon dient de vakantie te annuleren en de vervanger dient op de
officiële wijze ingeschreven te worden
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met het inschrijvingsformulier.
Annulering door 'O4M'
Wanneer O4M het kamp voor de overeengekomen vertrekdatum annuleert en dit
omwille van overmacht, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk
op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en
onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen die door de overheid
worden opgelegd waardoor de kampen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke
annulering heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van de reissom.
Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd.
Wijziging door 'O4M Zomerkamp'
Indien O4M zich voor aanvang van de vakantie verplicht ziet de overeenkomst
te wijzigen, dan dient de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en
voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. Indien de deelnemer de
wijziging niet aanvaardt, heeft deze het recht kosteloos zijn uitgekozen
schoolkamp te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
Aansprakelijkheid van 'O4M Zomerkamp'
O4M kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer
oploopt doordat de overeenkomst niet of slecht werd uitgevoerd door O4M,
tenzij:
-de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst;
-de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in de
overeenkomst vermeld staat.;
-de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht;
-de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door
O4M niet op voorhand konden voorkomen worden.
Aansprakelijkheid van de deelnemer
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld wanneer door zijn of haar fout
materiële
of morele schade wordt berokkend aan personen of goederen. De fout wordt
beoordeeld door O4M of de verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale
gedrag van de deelnemer. Indien de deelnemer door zijn gedrag de veiligheid of
integriteit van O4M,
begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft O4M het
recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle
daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer
die om hierboven vermelde
reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft geen
recht op enige schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar
gedrag wordt o.a. verstaan: alle vormen van agressiviteit, pesten, e.d.

Heeft u vragen en/of aanmerkingen over het bovenstaande, aarzelt u dan niet
om contact op te zoeken met de Voorzitter van de O4M, Mevr. Hilde West
E-mail: oranje-viermaster@sapo.pt en telnr 935250645
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