Inschrijfformulier Zomerkamp in Hoogeloon: 08 t/m 15 juli
Zomerkamp 2016: op naar Hoogeloon!! Van vrijdag 08 t/m vrijdag 15 juli 2016 (LET OP, van vrijdag tot vrijdag) gaan we met elkaar naar vakantieboerderij De
Putte.
Je kunt je via dit inschrijfformulier opgeven. Er staan een paar vragen op die je ouders moeten invullen, maar jij moet natuurlijk ook meelezen, omdat jij het
tenslotte bent die zich opgeeft! Geef dit blad ook aan al je vrienden en vriendinnen, want je weet: met hoe meer we zijn, hoe leuker het is!
Over jou, de deelnemer
Noodgevallen
Mocht er iets gebeuren, dan willen we graag weten wie we moeten informeren.
Naam

Naam:
Adres:
Postcode:

Telefoonnummer:

Plaats:
Jouw bijzondere wensen:
Noteer hier bijvoorbeeld als je vrienden hebt bij wie je graag in de groep wilt of als
je andere ideeën hebt voor het Zomerkamp.

Telefoonnummer:
Mobiel nummer deelnemer:
Geboortedatum:
Zwemdiploma’s:

Wat de leiding over de deelnemer moet weten:
Als leiding nemen we de zorg voor uw kind over. Zijn er zaken die de leiding moet
weten over uw kind dan kunt u ze hier noteren. Denk aan: medicijngebruik, dieet,
bijzondere gedragingen of persoonlijke omstandigheden die relevant kunnen zijn.

E-mail adres ouders:
E-mail adres kind:
Verzekering
Naam zorgverzekeringsmaatschappij:
Eventueel relatie- of klantnummer
Vallen de spullen van uw kind onder een doorlopende reisverzekering?
Terugreis
Wat moet er mee terug worden genomen
naar Nieuwerkerk aan den IJssel?
Als iets niet mee terug naar Nieuwerkerk
hoeft, komt u dit dan zelf ophalen?

Deelnemer
Bagage
Ja / Nee
Ja / Nee
Nee, namelijk:
Ja

Ja / Nee

Fiets
Ja / Nee

Ondertekening deelnemer
JA, IK KIES ERVOOR OM MEE TE GAAN
MET HET ZOMERKAMP!
Handtekening:

Ondertekening ouder / verzorger
Naam:
Datum:
Handtekening:

Inschrijfformulier Zomerkamp in Hoogeloon: 08 t/m 15 juli
Zomerkamp? Wanneer?
Van vrijdag 08 t/m vrijdag 15 juli 2016 gaan we met elkaar naar
Vakantieboerderij De Putte in Hoogeloon:
http://www.deputte.nl
De deelnemers zijn verdeeld in twee groepen:
- De mini’s (9 t/m 12 jaar) slapen heerlijk in de kampeerboerderij
- De maxi’s (13 t/m 16 jaar) slapen gezellig in tenten.

Zomerkamp? Wat kost dat?
Het zomerkamp kost €125,-*. Hiermee is alles betaald, je kunt denken aan
uitjes/eten/overnachting etc. Eventueel zakgeld kun je zelf meenemen. Het
bedrag voor het kamp kun je overmaken op IBAN NL42RABO0345268180
t.n.v. Zomerkamp Hervormd Jeugdwerk Nieuwerkerk onder vermelding van
de naam van de deelneem(st)er.
Je inschrijving is pas definitief als het geld op onze rekening staat!
*de 2e persoon van een gezin betaalt €120,-, de 3e €110,-, de 4e €100,-, enz.

Zomerkamp? Wat is dat?
Het Zomerkamp wordt georganiseerd vanuit de Hervormde Gemeente van
Nieuwerkerk aan den IJssel. De leiding zijn allemaal actieve leden (of nauw
betrokkenen) van deze kerkelijke gemeente en zien Zomerkamp ook als een
stuk gemeenteopbouw. Als deelnemer hoef je zeker niet persé lid te
zijn of kerkelijk actief, tijdens kamp leven we wel naar en uit Gods Woord.
Een hele week vakantie met vrienden en vriendinnen van jou leeftijd! Samen
gaan we genieten van gezelligheid, sport, spel, fietsen, stille tijd, zingen en
nog veel meer. Dat is Zomerkamp!
Kijk voor een impressie, blogs en informatie op:
www.zomerkamp-nieuwerkerk.nl

Zomerkamp? Ik wil mee!
Ben jij tussen de 9 en 17 jaar? Dan ben JIJ van harte welkom!
Je kunt je opgeven door het inschrijfformulier in te vullen en deze voor 30
juni 2016 in te leveren bij Dave Noorlander, Chopinpad 11, 2912XA,
Nieuwerkerk aan den IJssel. Als jij je hebt ingeschreven krijg je van ons een
bevestiging dat je mee kan. Begin juni kun je dan meer informatie van ons
verwachten over het vertrek naar en het reilen en zeilen op het zomerkamp.

Als je meer informatie wilt, mag je bellen
naar Teunis-Jan Klein: 0180-633319 of 06-27016282 of mailen naar
teunisjanklein@hotmail.com

