Inschrijvingsformulier
Kampen 2021 Zarica Horses
Wat leuk dat je kiest voor een kamp bij Zarica Horses. Vul onderstaande informatie correct
in en dan zorgen wij voor een vlotte gang van zaken. Inschrijving is definitief na betaling van
het voorschot. Het definitieve bedrag ontvangen wij graag voor aanvang van het kampje op
onze rekening.
Naam kind
…………………………………………………………..
Rijksregisternummer
…………………………………………………………..
Adres
…………………………………………………………..
Telefoon ouders
…………………………………………………………..
E-mailadres
…………………………………………………………..
Wie kunnen we tijdens het
kampje bereiken indien
nodig?

Heeft uw kind allergieën?

Heeft uw kind
voedselintoleranties?
Dient uw kind medicatie in
te nemen tijdens het
kampje?
Heeft uw kind speciale
noden?

…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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Zijn er andere zaken
waarvan u wenst dat er
extra aandacht aan
geschonken wordt?
Andere opmerkingen?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Kampdata:
Krokuskamp, 10 tot 17u
15, 16 & 17 februari 2021
Paaskamp, 10u tot 17u

5, 6 & 7 april 2021
12,13 en 14 april 2021
Paaskamp, één overnachting (10+)

16 & 17 april
Zomerkampen, 10u tot 17u (kids 4 tot 14 jaar)

5, 6 & 7 juli 2021
12, 13 & 14 juli 2021
19, 20 & 21 juli 2021
02, 03 & 04 augustus 2021
09, 10 & 11 augustus 2021
23, 24 & 25 augustus 2021
Zomerkamp, één overnachting (10+)

29 & 30 juli 2021
30 & 31 augustus 2021
Zomerkamp, drie overnachtingen (14+)

22, 23, 24 & 25 juli 2021
12, 13, 14 & 15 augustus 2021
Kinderkamp 3 dagen zonder overnachting = 150€
Tienerkamp 4 dagen met drie overnachtingen = 275€
Zomerkamp 2 dagen met 1 overnachting = 150€
Verzekering= eenmalig 12€
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Voorschot van 50€ mag gestort worden op volgend rekeningnr: BE48 7360 1497 3127 met
vermelding naam van het kind en data van het kampje.
Alvast heel erg bedankt voor uw inschrijving!
Lisa van Crombruggen
0478/35 33 64
Bellegemstraat 16, 9770 Kruishoutem
Zarica Horses BE 0632.610.937
Verzekering:
Wij raden alle kampdeelnemers aan een verzekering bij ons af te sluiten. Deze zorgt ervoor dat je
volledig verzekerd bent voor alle eventuele ongevallen of schade die plaatsvindt tijdens de
activiteiten van Zarica Horses.
Een verzekering kost slechts 12€ voor het volledige kalenderjaar 2020.
Indien je ervoor kiest geen verzekering bij ons af te sluiten dan dient uw eigen verzekering tussen te
komen bij eventuele ongevallen. Wij kunnen dan niet aansprakelijk worden gesteld.
Annulatieregeling:
Doordat we werken in zo’n kleine groep is het voor ons belangrijk dat ingeschreven deelnemers ook
werkelijk naar het kampje komen. Daarom werkten we volgende annulatieregeling uit:
•
•
•
•

Bij annulatie minimum 1maand voor het kampje wordt volledige bedrag inclusief voorschot
terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 2weken voor aanvang van het kampje wordt het voorschot niet
terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 1week voor aanvang van het kampje wordt er niet terugbetaald.
Bij annulatie door ziekte of bijzondere omstandigheden wordt uiteraard het volledige bedrag
inclusief voorschot terugbetaald mits vertoon van een doktersbriefje.

Hebt u nog verdere vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Lisa Van Crombruggen – Zarica Horses
Bellegemstraat 16, 9770 Kruishoutem
0478 35 33 64 zaricahorses@gmail.com
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