Seekamp Inskrywingsvorm
23-28 September 2019
VOLTOOI ASSEBLIEF DIE VORM VOLLEDIG EN VOLG DIE BETALINGS INSTRUKSIES
NOUKEURIG
TEL: 072 804 0621 , EPOS: ferreira@ngweltevreden.co.za
Seekamp inligting beskibaar by: www.seekamp.co.za
BESONDERHEDE VAN KIND WAT KAMP
Volle name:

Noemnaam:

Geslag: (merk)

M
Van:

Skool:

V

Geboortedatum:

Graad:

Gemeente:
Indien jy nie in een van die netwerk gemeentes is nie, moet jy
onder 'n gemeente inskryf waar jou vriende is. Alle indelings vir
vervoer word in gemeenteverband gedoen. Jou gemeente
het ook 'n invloed op die kamp se groepe.

ID Nommer:

E-pos adres:

Huis telefoonnommer:

Selfoonnommer: (Jou Selfoonnommer)

Posadres:

Huisadres:

MEDIESE INLIGTING
Indien 'n kind seerkry op die kamp en na die hospitaal of dokter geneem moet word sal dit deur die kind se gemeenteleier hanteer
word. Die rekening en alle verwante kostes bly die verantwoordelikheid van die ouer/voog. Neem asseblief jou mediese fonds kaart of
'n afskrif saam op die kamp.

Mediese fonds skema:

Mediese fonds nommer:

Hooflid:
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MEDIESE INLIGTING (Vervolg)
Huis dokter se naam en van:

Huis dokter se kontaknommer:

Allergiee?
Is jy tans op medikasie? Watter?
Is daar enige iets anders wat ons moet weet?

BESONDERHEDE VAN OUER/VOOG
Titel:

Naam:

Van:

Verwantskap:

Werk telefoonnommer:

E-pos adres:

Huis telefoonnommer:

Selfoonnommer:

Posadres:

ALTERNATIEWE KONTAKPERSOON:
Naam en Van:

Kontaknommer 1:

Verwantskap van die persoon

Kontaknommer 2:
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VERBLYF
Verblyf op die terrein word ingedeel in groepe van 3-4 kinders plus 'n leier. Die indelings word gedoen aan die hand van
die volgende beginsels:
1. Dieselfde graad (sover moontlik) en dieselfde geslag slaap saam.
2. Kinders slaap saam met bekendes en onbekendes om ook nuwe gemeentes se kinders te ontmoet.
3. Elke bed moet gevul word.
4. Indelings word gedoen direk na die sluitingsdatum (2 September 2019) en kan onder geen omstandighede verander
nie.
Alhoewel ons dit nie kan waarborg nie, sal ons hierdie jaar sover moontlik kinders se keuses in ag neem vir EEN
vriend/vriendin om saam met hul 'n kamer te deel. 'n Kind moet asseblief 'n eerste en tweede keuse aandui van 'n vriend
of vriendin waarmee hul 'n kamer wil deel. Die keuses sal in ag geneem word op grond van die volgende beginsels:
1. Al die kinders moet volledig ingeskryf en betaal wees voor die sluitingsdatum (2 September 2019) om in ag geneem te
word. Ons gaan hierdie jaar geen inskrywing aanvaar sonder Betaling nie.
2. Die eerste keuse van die vriende/vriendinne wat 'n kamer wil deel moet ooreenstem op albei inskrywings.
3. Hulle moet van dieselfde geslag en graad wees.
Let asseblief daarop dat indien daar nie aan die kriteria voldoen word nie ons nie die keuses in ag kan neem nie.
Vervoer word nie hiervolgens gereël nie - maar volgens die gemeente waaronder 'n kind inskryf.
Geen spesiale versoeke word in ag geneem na die sluitingsdatum nie.
Indien jy geen voorkeure het rondom verblyf nie - los net die keuses oop.

Eerste keuse vir 'n vriend/vriendin saam met wie jy 'n
kamer wil deel:
Tweede keuse vir 'n vriend/vriendin saam met wie jy 'n
kamer wil deel:

BETALINGSINSTRUKSIES
REGULASIES OOR BETALINGS EN KANSELLASIE:
1. Indien enige betalings gemaak word sonder 'n behoorlike verwysing asook 'n gepaardgaande aanlyn of skriftelike inskrywing, sal die
inskrywingsgeld totaal verbeur word op die dag van die sluitingsdatum. In so 'n geval kan geen waarborg gelewer word dat daar vir so 'n
persoon plek sal wees op die kamp nie.
2. Kansellasie voor 5 Augustus 2019 (Volle inskrywingsgeld is terugbetaalbaar). Kansellasie voor 14 Augustus 2019 (Slegs 50% van
inskrywingsgeld is terugbetaalbaar). Kansellasie na 14 Augustus 2018 (Geen terugbetalings).

REKENING: NG Weltevreden, ABSA, Takkode: 334 705, Rek: 730 580 460
1

BETAAL die volle bedrag van R2500 elektronies in.

2

DEPOSITO VERWYSING DUIDELIK ASB!!: “Seekamp” en Kind se Naam en Van (NB!)

3

EPOS die betalingsbewys en inskrywingsvorm na ferreira@ngweltevreden.co.za

4

HANDIG die oorspronklike vorm en bewys by die Seekamp Organiseerder in jou eie gemeente
in.
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VRYWARING EN TOESTEMMING
Alle minderjariges moet asseblief hierdie vrywaring en toestemming afdeling
deur hul wettige ouer of voog laat teken:
VRYWARING
Ek verklaar hiermee dat ek die wettige ouer/voog is van die minderjarige wat hierdie Seekamp wil meemaak
en dat ek toestemming verleen dat hy/sy die seekamp kan bywoon. Ek besef dat die Y-Netwerk Seekamp
komitee en gemeentes sover as wat dit moontlik is die veiligheid van my kind sal verseker maar dat personeel
of vrywilligers, behalwe in terme van growwe nalatigheid, nie aanspreeklik gehou kan word vir enige
beskadiging/verlies van eiendom, beserings, siekte of ongeval van enige aard nie. Ek besef dat indien my kind
buite die reëls van die kamp optree – die kamp komitee en gemeentes glad nie aanspreeklik gehou kan word
vir enige gevolge van daardie optrede nie.
VOORWAARDES EN REGULASIES
Maak asseblief seker dat jy behoorlik kennis geneem het van al die voorwaardes en regulasies by elke
afdeling van hierdie vorm. Die seekamp word ter wille van regverdigheid en goeie bestuur volgens hierdie
voorwaardes en regulasies gereël.
VERKLARING
Deur hierdie vorm te onderteken bevestig ek dat ek al die voorwaardes en regulasies gelees het en dit
onderskryf.

Handtekening van ouer/voog:

Datum:

Vir kantoorgebruik:
Datum ontvang:

Betaling:
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