WANNEER:

28, 29 en 30 augustus 2019
van 10.00 uur tot 15.00 uur
vrijdag v/a 18.30 uur vrijmarkt en prijsuitreiking

WAAR:

parkeerplaats Buttervliet (bij het gemeentehuis)

VOOR WIE:

kinderen uit de huidige groepen 3 t/m 8
(schooljaar 2018-2019) uit Numansdorp

KOSTEN:

€ 17,50 per kind voor dit driedaagse spektakel
De betaling kan contant voldaan worden of via Tikkie
Mocht je later in willen schrijven en er is nog plaats dan zijn de kosten € 20,00.

WAT MOET JE DOEN:

inschrijfformulier op de achterzijde invullen of download het inschrijfformulier op
www.stichtingnu.nl, inleveren en betalen in de sporthal aan de Buttervliet te
Numansdorp op woensdagavond 13 maart a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur














BELANGRIJK OM TE WETEN:
LEES ONZE PRIVACYVERKLARING OP WWW.STICHTINGNU.NL
INSCHRIJFFORMULIER DIENT TE WORDEN ONDERTEKEND DOOR OUDER/VOOGD
MAXIMUM AANTAL KINDEREN: 350
INSCHRIJVEN KAN ALLEEN VOOR JE EIGEN KIND(EREN)
DEELNAME OP VOLGORDE VAN AANMELDING
ER KAN NIET PER GROEP INGESCHREVEN WORDEN
WIJ ZOEKEN HEEL VEEL VRIJWILLIGERS VOOR DEZE WEEK
ER VOLGT GEEN RESTITUTIE VAN INSCHRIJFGELD NA AFMELDING
BEGELEIDING OP DE HUTTEN ALLEEN INDIEN JE 15 JAAR OF OUDER BENT
ER DIENT ALTIJD EEN VOLWASSENE BIJ IEDERE HUT TE ZIJN
ER ZAL WORDEN GEFOTOGRAFEERD EN GEFILMD

MEER INFORMATIE?

Anita v.d. Giesen:
tel.nr. 06 – 26 05 40 02
Monique Kats:
tel.nr. 06 – 52 27 80 07
of stuur een email naar: stichting.nu@gmail.com

Verdere informatie staat in de Huttenbouwkrant die je persoonlijk van te voren ontvangt
en kijk regelmatig op www.stichtingnu.nl

JIJ KOMT
TOCH OOK (weer)!!!

inschrijfnummer

INVULLEN MET BLOKLETTERS

Naam/voornaam

:

................................................................................

M/V

Adres

:

................................................................................................

Postcode/woonplaats

:

................................................................................................

Geboortedatum

:

………………………….. leeftijd: ..............................................

Contactpersoon

:

………………………………………. ..........................................

E-mail adres

:

……………………………………………….. ...............................

Tel.nr. (max. 2)

:

………………………

tel.nr. : ...............................................

School

:

………………………

groep : ....................................... A / B

Allergie voor

:

.............. …………..

medicijngebruik : ..............................

Huisarts

:

......................... …..

tel.nr. : ..............................................

Bij wie wil je in de groep
(voor- en /achternaam)
Probeer dit van te voren
af te spreken met elkaar

:

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Vrijwilliger 1

:

vader / moeder / broer of zus (leeftijd ........) / oma / opa / anders

Naam + tel.nr(s)
beschikbaar op (geen halve dag) :

................................................................................................
ma
/ di
/ wo
/ do
/ vr

Vrijwilliger 2

vader / moeder / broer of zus (leeftijd ........) / oma / opa / anders

:

Naam + tel.nr(s)
beschikbaar op (geen halve dag) :

................................................................................................
ma
/ di
/ wo
/ do
/ vr

E-mail adres

:

................................................................................................

Geldig EHBO-diploma

:

ja / nee

Natuurlijk moet alles na afloop weer opgeruimd worden, ben je beschikbaar op zaterdagochtend 31
augustus van 8.00 tot ong. 12.00 uur, kan dit ook hieronder ingevuld worden.
In verband met de veiligheid is het opruimen van de bouwplaats alleen toegankelijk voor
volwassenen.
Naam:
Is beschikbaar op

........................................................................................... …….
zaterdag 31 aug 2019 i.v.m. opruimen

Telefoonnummer:

................................. email : ......... ...........................................

Ondergetekende …………………………….. ouder/voogd van ………………………………….……
geeft door ondertekening van dit formulier aan dat bovenstaande persoonsgegevens mogen worden
opgenomen in ons Huttenbouwbestand. Deze week zal er worden gefotografeerd en gefilmd. Zie
onze privacyverklaring op www.stichtingnu.nl.
……………………………………………………..
(handtekening)

