Deelnameformulier
Wij vragen aan iedere ouder/verzorger om dit formulier voor aanvang van de activiteit te
ondertekenen. Indien er zaken zijn waar we rekening mee moeten houden vernemen we dit
graag van de ouder/verzorger van het kind. (b.v. is het kind net uit het ziekenhuis, net uit
het gips o.i.d.)
De deelnemers verklaren hierbij:
Bijzonderheden met betrekking tot zijn/haar gezondheid en/of degenen voor wie dit
formulier is ondertekend aan Stuntcamp te hebben gemeld dan wel op dit formulier te
hebben aangegeven.
Bij ondertekening van het deelnameformulier verklaart u de voorwaarden gelezen te hebben
en hiermee akkoord te zijn.
NAAM

E-MAIL ADRES

BIJZONDERHEDEN

HANDTEKENING

Op de activiteiten van Stuntcamp zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1.
Deelname is op eigen risico. Instructies van Stuntcamp en/of voor haar werkzame
personen dienen altijd te worden opgevolgd.
2.
Alle activiteiten voldoen aan de gestelde algemene veiligheidseisen. Stuntcamp kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel geleden door de deelnemers
voor, tijdens of na deelname aan het programma.
3.
Stuntcamp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder
begrepen lichamelijk letsel, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de deelnemer
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig
zijn.
Reglement Stuntcamp
Het is verboden te stunten zonder toestemming van de instructeur; Aanwijzingen
van de instructeur dienen altijd te worden opgevolgd;
Roken is verboden bij Stuntcamp;
Geen (eigen) eten & drinken consumeren bij of op het terrein van Stuntcamp;
Geen losse materialen, telefoons, sieraden en horloges dragen, of in de broekzak tijdens het
uitvoeren van stunts.
Verboden deel te nemen aan de activiteiten wanneer u alcohol, drugs, medicijnen en/ of
andere verdovende middelen heeft gebruikt;
Lange haren dienen in een staart te worden gedragen;
Het is verplicht om schoeisel te dragen met een goed profiel. Slippers, schoenen met hak of
blote voeten zijn verboden;
Betreden van het terrein van Stuntcamp door bezoekers, toeschouwers en begeleiders
geschiedt voor eigen risico.
Let op uw eigendommen, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, diefstal of
beschadiging.
Parkeren op het terrein van Stuntcamp is op eigen risico.

