Huisregels
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten Oost en West
Regels en afspraken zijn nodig om de week een groot succes te maken. Wij vinden het
belangrijk om vooraf afspraken met elkaar te maken over hoe we omgaan met elkaar, met
het terrein en de spullen van elkaar en de spullen waar we gebruik van maken. Hier volgen
de regels en afspraken die tijdens de huttenbouwweek gelden.

Opgeven en kosten
•

Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool kunnen zich opgeven
voor de jeugvakantieweek. Hieronder vallen ook de kinderen die na de vakantie
naar groep 1 gaan.

•

Opgeven kan via de website www.jeugdvakantiewerkdruten.nl/inschrijven of op
maandagochtend (de eerste ochtend van de jeugdvakantieweek) bij de
registratiebalie. Betaling vindt plaats direct na aanmelding om zeker te zijn van een
plekje. Betaling geschiedt digitaal (bij inschrijving via de website) of contant (bij
aanmelding op maandagochtend).

•

De kosten bedragen € 12,50 per kind voor de gehele jeugdvakantieweek, inclusief
het uitje naar De Leemkuil.

•

Kun je niet de hele week meedoen, of ben je onverhoopt verhinderd? De kosten voor
blijven hetzelfde ook al doe je niet de hele week mee. Restitutie van (een gedeelte
van) de kosten is niet mogelijk.

Activiteiten en praktische zaken
•

Er wordt de hele week gratis limonade en water aangeboden, uw kind mag zelf ook
drinken meenemen. Het is niet toegestaan om energy drank mee te nemen.

•

Tijdens de jeugdvakantieweek is er horeca aanwezig waar tegen betaling drank,
snoep en chips te koop is.

•

Voor openingstijden van het terrein, wordt verwezen naar het programma. Het is
niet toegestaan om op het terrein te verblijven wanneer er geen leiding aanwezig
is.

•

Indien het weer slecht is en blijft, bestaat de kans dat het programma wordt
aangepast/afgelast.

•

Op maandag nemen kinderen zelf een hamer en verfkwasten/-rollers mee en ook
een bakje om de verf in te doen. Wij raden u aan deze materialen van de naam van
uw kind te voorzien.
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Verantwoordelijkheid
•

De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing/ beschadiging van spullen die
van huis zijn meegenomen.

•

De kinderen mogen alleen met uw toestemming het terrein verlaten om naar huis
te gaan. Wij verzoeken u hierover duidelijke afspraken te maken met uw kind.

•

Wanneer kinderen naar huis (willen) gaan tijdens de activiteiten, dienen zij zich
eerst te melden bij de leiding. Vanwege het grote aantal kinderen kan de leiding
geen verantwoordelijkheid dragen voor kinderen die (ongezien) het terrein
verlaten.

•

Spreek duidelijk met uw kind af of u hem/haar komt ophalen, of dat hij/zij zelf naar
huis mag gaan.

•

Om het toezicht per hut te vergroten, wordt verwacht dat er minimaal één ouder
(of verzorger) per dag per hut aanwezig is.

Algemene zaken
•

Tijdens de jeugdvakantieweek worden foto's en video's gemaakt, deze kunnen
geplaatst worden op onze website en onze social media (zoals facebook en
instagram). Door deelname gaat u hiermee akkoord.

•

Wees zelf (als ouder/verzorger) altijd bereikbaar voor noodgevallen.

•

Deelname is op eigen risico.

•

We ruimen onze eigen rommel op en zorgen ervoor dat het terrein schoon blijft.

•

Klachten/ opmerkingen/ verbeterpunten kunnen worden ingediend bij het bestuur.

•

En tot slot: opbouwen betekent ook weer afbreken! Per hut dient er minimaal 1
volwassene aanwezig te zijn bij het afbreken en leegruimen van het terrein. Alle
hulp is welkom!

Wij verwachten van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij
meewerken aan het naleven van de huisregels.
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