Inschrijfreglement Deelnemers
Vakantiespel 2017
Vakantiespel 2017
 Het Vakantiespel vindt in 2017 plaats van maandag 14 augustus t/m vrijdag 18 augustus 2017.
 Het Vakantiespel wordt georganiseerd voor kinderen die in groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten.
 De kinderen worden ingedeeld in 6 kleuren (leeftijdsgroepen):
o Geel en Oranje: leeftijd t/m 7 jaar.
o Groen en Blauw: leeftijd 8 en 9 jaar.
o Wit en Paars: leeftijd 10 jaar en ouder.
 Elke groep wordt begeleid door 2 of 3 groepsleiders, die op de eerste dag van het Vakantiespel
minimaal 15 jaar oud zijn.
 Bij het indelen van groepen wordt rekening gehouden met de voorkeuren en bijzonderheden die bij
inschrijving zijn vermeld. Stichting Vakantiespel kan geen garantie geven dat alle voorkeuren ook
ingewilligd worden.
 Na indeling door de organisatie vormen de kinderen samen een groep, die de gehele week onder
leiding staat van dezelfde groepsleiding.
Belangrijke informatie
 De kinderen worden van maandag t/m vrijdag vermaakt met verschillende activiteiten. De dagen
duren op maandag t/m donderdag van 08.45 uur t/m ongeveer 15.30 uur. Op vrijdag is er een
ochtendprogramma (tot circa 13.00 uur) en een avondprogramma (van circa 18.00 uur tot 22.30 uur).
 De kinderen worden iedere morgen uiterlijk om 08.45 uur verwacht op het verzamelterrein. De
locatie van het verzamelterrein staat vermeld in het deelnemersboekje dat medio juli beschikbaar zal
zijn op de website, www.vakantiespel.com
 De ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind dagelijks eten en drinken meekrijgt.
 De ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind een vorm van legitimatie bij zich
heeft. Eventueel kan hiervoor een deelnemerskaartje uitgeprint worden via de website
www.vakantiespel.com.
 De ouders/verzorgers dienen altijd op het opgegeven telefoonnummer bereikbaar te zijn.
Inschrijven
 Inschrijven gebeurt louter digitaal via het inschrijfformulier dat tijdens de inschrijfperiode op de
website www.vakantiespel.com beschikbaar is.
 De inschrijfperiode start zaterdag 8 april 2017 om 10.00 uur, meer informatie over de wijze van
inschrijving is te vinden op www.vakantiespel.com.
 Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt een reservelijst opgesteld. Bij uitval van
deelnemers voor de Vakantiespel week wordt op basis van de reservelijst een vervanger
toegewezen.
 Indien het maximale aantal deelnemers na 1 mei 2017 nog niet is bereikt, zal het mogelijk zijn om via
na-inschrijving deelnemers in te schrijven. In dat geval is na-inschrijving mogelijk tot uiterlijk 1 juli
2017. Hierbij zullen de inschrijvingen toegevoegd worden aan bestaande groepen. Voor nainschrijving kan contact worden opgenomen met info@vakantiespel.com. Na 1 juli 2017 is het niet
meer mogelijk om deelnemers op te geven voor het Vakantiespel 2017.
 Het inschrijfgeld bedraagt € 16,- per kind.
 Het inschrijfgeld dient middels iDEAL voldaan te worden.
 Inschrijvingen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
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Verhindering
 Bij verhindering van deelname tot 1 week vóór de start van het Vakantiespel kan per e-mail via
info@vakantiespel.com een verzoek worden gedaan tot restitutie van het inschrijfgeld.
Transactiekosten van de iDeal betaling worden hierbij in rekening gebracht.
 Stichting Vakantiespel kan op basis van de reservelijst de beschikbare plek opnieuw uitgeven.
 Bij verhindering van deelname vanaf 1 week vóór de start van het Vakantiespel, kan dit doorgegeven
worden per e-mail via info@vakantiespel.com. Een verzoek tot restitutie van het inschrijfgeld is dan
niet meer mogelijk.
Groepen
 Kinderen kunnen gezamenlijk (bijvoorbeeld met klasgenootjes en/of vriendjes) als groep opgegeven
worden; dit moet kenbaar gemaakt worden door een unieke groepsnaam te vermelden bij
inschrijving.
 Een groep mag in verband met wettelijke verplichtingen uit maximaal 12 kinderen bestaan.
 Meer informatie over de procedure voor het opgeven van groepen is beschikbaar op de website
www.vakantiespel.com.
 Groepen van minder dan 12 kinderen kunnen worden aangevuld door de Vakantiespelorganisatie.
Meer informatie
 De groepsindeling en het programmaboekje worden gepubliceerd op de website
www.vakantiespel.com. Houd de website dus goed in de gaten.
Overige voorwaarden
 Meedoen geschiedt geheel op eigen risico (zie de Algemene Voorwaarden).
 Tijdens de activiteiten van het Vakantiespel worden foto`s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor
commerciële doeleinden.
 Het door de deelnemers opgegeven e-mailadres kan gebruikt worden voor mailings vanuit de
Vakantiespelorganisatie, waaronder ook de Sinterklaasactiviteiten in de decembermaand vallen.
Men heeft te allen tijde de mogelijkheid aan te geven hier geen prijs op te stellen. Dit kan bij
inschrijving of op een later tijdstip door een e-mail te sturen naar info@vakantiespel.com.
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