Brede Vrijeschool Almere
Algemeen inschrijfformulier voor activiteiten voor kinderen
Bij meerdere kinderen en/of activiteiten graag per kind een apart formulier invullen.
Voor de Algemene voorwaarden, Inleveradvies en een Tip: zie pagina 2.
Hierbij schijf ik mijn zoon/dochter in voor de volgende activiteit:
Naam activiteit:
Naam aanbieder activiteit:
Dag/periode activiteit:

Naam kind:
Leeftijd:
School:
Klas/groep:

Naam ouder:
1

Telefoonnummers:

Eerst:

B.g.g.:

E-mailadres:

Overdracht: mijn zoon/dochter mag wel/niet* zelfstandig
van de school / van de BSO naar de activiteit.
Overdracht: mijn zoon/dochter mag wel/niet* zelfstandig
van de activiteit naar de BSO / naar huis.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Akkoordverklaring:
Ik geef door ondertekening aan, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals weergegeven op pagina
twee van dit inschrijfformulier.
Bij digitale inschrijving geldt het e-mailen van dit formulier als mijn handtekening.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
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Brede Vrijeschool Almere
Algemene voorwaarden:
Inschrijving:
- Ik schrijf mijn zoon/dochter door middel van deze inschrijving in op de wijze zoals die in de informatie over de
betreffende activiteit is weergegeven.
Informeren BSO:
- Indien van toepassing geef ik zelf door aan de BSO dat mijn kind aan een activiteit deelneemt.
Overdracht van het kind:
- Ik ga akkoord met de afspraken m.b.t. de overdracht van mijn kind zoals die staan vermeld op de websitepagina van de
Brede Vrijeschool: https://www.vrijeschool-almere.nl/algemene-informatie/.
Betaling:
- Ik betaal de gevraagde deelnemersbijdrage aan de activiteit op de wijze zoals die in de informatie over de betreffende
activiteit is weergegeven.
- Ik weet dan inschrijving pas definitief is na betaling en dat de betaling uiterlijk op de woensdag vóór de week waarin de
activiteit begint binnen moet zijn.
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Overdracht verantwoordelijkheid:
- Ik draag de verantwoordelijkheid voor mijn zoon/dochter over aan de uitvoerder van de activiteit van het moment van
overdracht van de school naar de activiteit tot het moment van de overdracht van de activiteit naar mij of iemand
namens mij.
- Indien de activiteit plaatsvindt op een moment dat mijn zoon/dochter onder de verantwoordelijkheid van een BSO valt
draag ik de verantwoordelijkheid over van de BSO aan de uitvoerder van de activiteit vanaf het moment van overdracht
naar de uitvoerder. Dit duurt tot het moment van overdracht terug naar de BSO.
Privacy:
- Ik geef de gegevens aan de voorzijde van dit formulier uitsluitend af ten behoeve van communicatie over deze en
andere activiteiten van Brede Vrijeschool Almere.
- Ik geef toestemming om deze gegevens te bewaren tot het einde van dit schooljaar t.b.v. - mogelijke - inschrijvingen
voor volgende activiteiten in dit schooljaar.

Betalen aan de Brede Vrijeschool (indien betaling aan aanbieder: zie activiteit):
- Door overmaking op rekening NL46 TRIO 0391 1233 86 t.n.v. Brede Vrijeschool Almere o.v.v. de projectcode(s) (zie
Activiteitenladder of Website) en de naam van het kind/de kinderen.
- Contant aan de mobiele informatiebalie.

Inleveren:
- Digitaal, stuur het naar bsactiviteiten@vrijeschool-almere.nl en betaal per bank
kies op de website het DOCX document om online in te vullen (gaat wat traag)
- Geprint, aan de Mobiele Informatiebalie en betaal per bank of kas
(balie: in principe op dinsdag- en donderdagochtend rond 8.30 uur op het schoolplein)
vraag het formulier aan de balie of kies op de website het PDF document om af te drukken en handmatig in te vullen

TIP: Doet uw kind vaker mee aan activiteiten,
sla dit document dan ingevuld op en wijzig bij volgende inschrijvingen alleen dat wat nodig is.
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