Inschrijfformulier Ponykamp zomervakantie 2022
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter
O
Kamp week 29
:
O
Kamp week 30
:
O
Kamp week 34
:

op voor het ponykamp bij Manege Zwolle :
maandag 18 t/m vrijdag 22 juli 2022
maandag 25 t/m vrijdag 29 juli 2022
maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus 2022

Het dagkamp is dagelijks van 10.00 uur tot 16.30 uur (lunch wordt verzorgd)

Gegevens deelnemer:
Naam
: ________________________________________________
Straatnaam : _______________________________ Huisnummer : ____
Postcode
: _______ Woonplaats : _________________________
Geboortedatum: ___ / ___ / ______
Gegevens ouders (waar zijn de ouders deze week bereikbaar):
Telefoon nr. : ___________________
Mobiel nr. : ___________________
Email adres : ________________________________________________
Overige gegevens:
Rijervaring
: ____ jaar
F __ niveau
Zwemdiploma
:
O ja
O nee
Gegevens ziektekosten verzekering:_________________________
Bijzonderheden betreft de deelnemer (eventueel allergie/medicijn/dieet/enz.):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
De kosten van dit kamp bedragen:

O

€ 275,- voor het dagkamp

U ontvangt hiervan een factuur. Deze dient vóór aanvang van het kamp betaald te zijn.
Wij maken u erop attent dat door de leiding geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt kan worden
ten opzichte van de kinderen tegenover derden. Het bedrijf is voor de paarden W.A. verzekerd.
Bij ondertekening is de inschrijving definitief.
Bij opgave van het ponykamp geeft u Manege Zwolle toestemming voor het maken van foto- en
videomateriaal tijdens de activiteiten en dit te gebruiken voor promotiedoeleinden.

U kunt dit formulier inleveren bij de balie van Manege Zwolle of opsturen naar manege
Zwolle

Datum: ___/___/2022

Haersterveerweg 1a

Naam ouder/verzorger
____________
Handtekening ouder/verzorger:

www.manegezwolle.nl

038-4579547

Zwolle

Algemene voorwaarden ponykampen Manege Zwolle
Betaling
Na inschrijving voor een ponykamp ontvangt u van ons per mail de factuur van het
kamp.
Annulering of vroegtijdig vertrek
Kosteloos annuleren kan tot 8 weken vóór aanvang van het kamp.
Wanneer u binnen 8 weken voorafgaand aan het kamp annuleert ben u 50% van
het kampgeld verschuldigd.
Wanneer u binnen 4 weken voorafgaand aan het kamp annuleert of voortijdige
beëindiging van het kamp, bent u het volledige kampgeld verschuldigd.
Aansprakelijkheid
Manege Zwolle is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van
het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel
het geen gehoor geven aan onze aanwijzingen in dat kader.
De deelnemer is jegens Manege Zwolle en derden aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden.
Manege Zwolle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken
en/of beschadigen van eigendommen van de deelnemer.
Risico-acceptatie klant en verzekering
De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het
berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen
energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk
risico zich te allen tijde en onder alle omstandigheden kan manifesteren.
De klant is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor
wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten.
Foto’s/video’s
Tijdens onze ponykampen worden er foto’s en video’s gemaakt, deze kunnen gebruikt
worden als promotiemateriaal ten behoeve van Manege Zwolle. Wanneer u tegen
publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aan het kamp doorgeven aan Manege Zwolle.

Handtekening ouder/verzorger:

Haersterveerweg 1a

www.manegezwolle.nl

038-4579547

Zwolle

