KVW Herten 2022 - Inschrijfvoorwaarden Deelnemers
Introductie
Kindervakantiewerk Herten organiseert elk jaar in de laatste week van de zomervakantie een fantastische week
vol met leuke sport- en spelactiviteiten met als afsluiting een wervelende slotavond op vrijdagavond. KVW
Herten is bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan, tot en met de schoolverlaters van
groep 8. In 2022 vindt KVW Herten plaats van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2022.

Inschrijving
Inschrijven verloopt digitaal. Het digitale inschrijfformulier deelnemers is te vinden op
https://www.kvwherten.nl/inschrijven/.
De enige mogelijkheid voor inschrijving van deelnemers is van zaterdag 15 januari 2022 tot en met zondag
23 januari 2022. Na deze dag kunnen er geen deelnemers meer worden ingeschreven!

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijven is alleen mogelijk indien:
● Binnen uw gezin minimaal één persoon van 18 jaar of ouder minimaal 2 dagen beschikbaar is als
vrijwilliger voor de week (keuze uit alle opties die aangegeven zijn op inschrijfformulier).
Inschrijven als vrijwilliger verloopt via hetzelfde digitale inschrijfformulier als voor de deelnemers
(https://www.kvwherten.nl/inschrijven/).
● Uw kind op basisschool Hubertus, Stapsteen of Aan de Roer zit.
● Uw kind niet op één van de drie genoemde basisscholen zit, maar wel woont in postcodegebied 6049.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden is inschrijven helaas niet mogelijk.

Plaatsing
Om KVW Herten op een veilige en verantwoorde manier te kunnen organiseren heeft het bestuur het maximaal
aantal deelnemers vastgesteld op 550 kinderen.
Zijn er meer inschrijvingen dan genoemde maximum, zal er geplaatst worden op basis van de volgende regels:
● Kinderen van bestuurs- en werkgroepleden genieten voorrang.
● Helpt uw gezin 4 of meer dagen mee als vrijwilliger (18 jaar of ouder) in het dagprogramma gedurende
de week zelf (maandag t/m vrijdag, teambegeleider, spelbegeleider, keuken en/of transport), krijgt
u voorrang.
● De overige beschikbare plaatsen zullen door middel van loting (per gezin) worden vergeven.
Zijn de kind(eren) van een gezin niet geplaatst, dan vervalt ook de inschrijving van de gekoppelde
volwassen vrijwilliger(s).
● Bij afmelding als vrijwilliger na plaatsing dient u zelf voor vervanging te zorgen anders vervalt de
plaatsing.
Wij streven ernaar u uiterlijk eind februari via e-mail te informeren of uw kind(eren) is(zijn) geplaatst.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor 2022 bedraagt:
● Kinderen groep 2 t/m 6:
55 Euro
● Kinderen groep 7 en 8:
65 Euro
● Deelname is pas definitief na bevestiging per mail door KVW Herten en nadat het verschuldigde
inschrijfgeld is betaald. Dit kan alleen via automatische incasso.
● Bij geen deelname (na plaatsing en doorgang evenement) is geen restitutie mogelijk.
● Bij afgelasting evenement zal het reeds betaalde inschrijfgeld worden teruggestort.

Algemene voorwaarden
●
●
●
●

Deelname is op eigen risico.
Bij inschrijving gaat u akkoord met het privacy reglement van Stichting Kindervakantiewerk Herten (KVW
Herten). Dit is te vinden op www.kvwherten.nl .
KVW Herten is in geen geval verantwoordelijk voor schade toegebracht aan personen en/of eigendommen
noch voor de eventuele gevolgen hiervan.
Indien het redelijkerwijs niet verantwoord is om het evenement in de voorgenomen vorm te laten
plaatsvinden, bijvoorbeeld door onderbezetting van begeleiding, behoudt KVW Herten zich het recht voor
deelname te annuleren.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via mail naar info@kvwherten.nl .

