secretariaatsmedewerker:

ontvangen bedrag:

inschrijvingsnummer:

INSCHRIJVINGSFICHE ZOMER 2019
(IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS)

Basisgegevens

Naam + Voornaam Kind:

Straat:

Nummer:

Postcode:

Gemeente:

Geslacht:

Jongen

Meisje Geboortedatum:

Contactgegevens

/

/

Leeftijd:

Moeder/Voogd:

Telefoonnummer:

Vader/Voogd:

Telefoonnummer:

In geval van nood:

Telefoonnummer:

E-mail:
Mag uw kind alleen naar huis?
Neen
Mag uw kind op de foto?
Neen
Ja

Medische informatie
Bloedgroep:

Ja, om 12u

Ja, om 16u30

Speelplein Don Bosco Halle mag uw kind geen medicatie toedienen, ook als deze zonder
voorschrift te verkrijgen is bij de apotheek. Enkel medicatie die staat aangegeven op de
medische fiche mag worden toegediend. Het is dus uiters belangrijk dat u onderstaande
vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoordt.

Neemt uw kind medicatie?
Indien ja, specifieer ook welke
medicatie?

Heeft uw kind een allergie?

Indien ja, specifieer ook welke
allergie(en)?

Andere opmerkingen?
(ADHD, AUTISME, ...)

Datum:

/

/

Handtekening:

Bij ondertekening geeft u aan dat u het huishoudelijk reglement heeft gelezen en goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement kan u
terugvinden op onze website www.speelpleindonboscohalle.be of op keerzijde van dit formulier.

Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle
0499 08 72 48
info@speelpleindonboscohalle.be
www.speelpleindonboscohalle.be

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De activiteiten worden ingericht door Don Bosco Speelplein vzw., Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle, en gaan door op de terreinen van
de Don Bosco school, zelfde adres.
Leeftijd
Kinderen die zindelijk zijn, zijn welkom vanaf 2,5 jaar oud tot en met 15 jaar. De kleuters kunnen spelen in hun eigen kleuterland en voor
de oudsten is er een +13-werking. Kinderen vanaf 6 jaar spelen op het ‘groot plein’, het overgrote deel van de terreinen van de school.
In het jaar dat ze 16 worden, zijn jongeren welkom om animator te worden. Als ze animatorcursus hebben gevolgd en stage willen
doen, ligt de grens op 15 jaar.
Openingsuren
De activiteiten beginnen om 9 uur en eindigen om 16.30 u. ’s Morgens is er opvang vanaf 7.30 u. Wie zijn kinderen vóór
7.30 u. aan de ingang afzet, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Om 18 uur sluit het speelplein. Tot dan is er avondopvang voorzien.
Inschrijven
Inschrijven kan de hele dag door. Elk kind meldt zich dagelijks aan op het speelpleinsecretariaat. Dit gebeurt onmiddellijk na aankomst
op het speelplein. Elke vakantieperiode opnieuw vult de ouder of voogd een inschrijvingsfiche en medische fiche in op de eerste dag
dat het kind komt spelen.
Prijs
Elk kind betaalt € 3 per dag. Kinderen die niet gedomicilieerd zijn in Halle of Pepingen betalen een eenmalige administratieve kost
van € 5 bovenop het dagelijkse inschrijvingsgeld. Elk kind heeft een eigen “speelpleinrekening” waarop een bedrag geplaatst kan
worden. Op deze manier moet een kind geen cashgeld bij zich houden. Tijdens de speelpleindag kan op vaste momenten een drankje
of een versnapering gekocht worden. Tot en met de laatste speelpleindag kan tot 17 u. eventueel het overgebleven bedrag van de
speelpleinrekening teruggevraagd worden op het secretariaat. Hierna worden alle rekeningen terug op nul gezet.
Afhalen van kinderen
De kinderen worden afgehaald op de speelplaats. Let op: tussen 16.15 - 16.30 u. nemen alle aanwezige kinderen deel aan de
slotformatie. De “gang van de rugzakjes” blijft dan gesloten. Kinderen die voor 16 u. naar huis gaan, moeten zich uitschrijven op het
secretariaat. Na de slotformatie ligt er een uitschrijvingslijst aan de poort. Kinderen die het speelplein alleen mogen verlaten, kunnen
dit enkel met schriftelijke toestemming van de ouders. Deze wordt afgegeven aan de pleinleiding bij de dagelijkse aanmelding. Een
doorlopende toestemming voor elke speelpleindag kan aangeduid worden op de inschrijvingsfiche. Ook bij het alleen verlaten van het
speelplein moeten kinderen zich verplicht uitschrijven.
Lunch
De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee. Ter plaatse kan eventueel een flesje frisdrank of water aangekocht worden. De
boterhammen blijven in de rugzakken die verzameld worden in “de gang van de rugzakjes”. Een tussendoortje of drankje dat van
thuis werd meegebracht, kan overdag uit de rugzak gehaald worden. In de namiddag is er de mogelijkheid om een ijsje te kopen. Wij
moedigen het gebruik van herbruikbare brooddozen en drinkbussen aan. Drinkbussen kunnen altijd gratis bijgevuld worden met water.
Schade, verlies of diefstal
Waardevolle voorwerpen blijven best thuis. Het gebruik van een gsm-toestel of andere multimedia door kinderen is niet toegelaten.
Wie toch zo’n toestel meebrengt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid en geeft dit toestel dagelijks bij aankomst in bewaring op
het secretariaat. Indien niet, kan het speelplein niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verlies of
diefstal. Wie speelgoed of verzamelgadgets meebrengt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Verloren of kapot materiaal wordt niet
vergoed of vervangen. Geld kan via de persoonlijke rekening steeds in bewaring gegeven worden op het secretariaat.
Gevonden voorwerpen
Persoonlijke spullen worden best genaamtekend. Gevonden voorwerpen worden uitgestald op het secretariaat. Na de laatste
speelpleindag van de zomer gaan ze naar een goed doel.
Zindelijkheid
Kinderen moeten zindelijk zijn, luiers zijn niet toegelaten. Aan kinderen die herhaaldelijk ongelukjes hebben, kan de toegang tot het
speelplein ontzegd worden.
Foto’s
Bij de inschrijving vraagt het speelplein toestemming om foto’s of ander beeldmateriaal te maken en te gebruiken. Wie hiervoor
toestemming geeft, gaat akkoord met het online en offline publiceren van foto’s waar het kind herkenbaar opstaat. Voor publicatie
op affiches en flyers wordt apart toestemming gevraagd. Voor publicatie van niet-gerichte foto’s, sfeerfoto’s of groepsfoto’s heeft
Speelplein Don Bosco Halle geen toestemming nodig.
Privacy en gegevensbewaring
Het speelplein bewaart de contactgegevens in een afgeschermde database tot na de speelpleinperiode van het volgende jaar. De
gegevens van een kind dat een zomer niet is ingeschreven op het speelplein, worden verwijderd. De inschrijvingsfiche (met medische
gegevens) wordt na de speelpleinzomer vernietigd. Voor meer info verwijzen we naar de privacyverklaring.
Ehbo en medicatie
Volgens de wet mag een jeugdbeweging geen medicatie toedienen aan een kind, ook als deze zonder voorschrift verkrijgbaar is in
de apotheek. Enkel medicatie die staat aangegeven op de medische fiche mag worden toegediend. In belang van uw kind is het dus
uiterst belangrijk dat u de medische fiche zo zorgvuldig mogelijk invult.
Taal
De officiële voertaal op het speelplein is Nederlands. Voor het goed begrip bestaat er van de inschrijvingsfiche, het huishoudelijk
reglement en de medische fiche ook een onofficiële vertaling in het Frans en Engels ter verduidelijking.
Vrijwilligers
Alle animatoren en medewerkers op het speelplein zijn niet-betaalde vrijwilligers. Zij doen hun best om de kinderen zo goed mogelijk
te animeren en begeleiden. Ze kunnen nooit als werknemers beschouwd worden die hun werk komen doen. Wij vragen dat er altijd
respectvol met onze vrijwilligers omgegaan wordt. Bij moeilijkheden kan u zich richten tot de pleinleiding of de afgevaardigd bestuurder.
Schorsing
Iedereen is welkom op het speelplein, maar indien nodig behoudt de raad van bestuur zich het recht om kinderen de toegang tot het
speelplein te weigeren. Dit gebeurt steeds in overleg met de pleinleiding en na een gesprek met de ouder(s) of voogd, of na een poging
hiertoe.
KINDEREN EN OUDERS DIE ZICH INSCHRIJVEN OP HET SPEELPLEIN VERBINDEN ZICH ERTOE KENNIS GENOMEN TE HEBBEN
VAN DIT REGLEMENT EN ER ZICH NAAR TE GEDRAGEN.

