Algemene voorwaarden deelnemers YOY kampen
1. De inschrijving van een deelnemer is definitief als het eerste bedrag (de ticketprijs) op de
rekening van Stichting YOY kampen is bijgeschreven.
2. Het aanmeldingsformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Belangrijke informatie
zoals allergieën, handicaps, stoornissen moeten duidelijk worden vermeld. Deze informatie is
belangrijk bij het samenstellen van groepen en het plaatsen van groepsleiding.
3. Annuleren kan tot 1 mei van het lopende vakantiejaar. Het tot dan toe betaalde inschrijfgeld zal
bij annulering worden teruggestort. Bij annulering na 1 mei zal er geen restitutie van het
inschrijfgeld plaatsvinden.
4. Het is de verantwoording van de ouders/verzorgers dat mutaties m.b.t. contactgegevens en
verzekering direct worden doorgegeven aan Stichting YOY kampen.
5. Stichting YOY kampen stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadigingen van
persoonlijke eigendommen. Het advies is hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.
6. De deelnemer dient WA-verzekerd te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers om hiervoor te zorgen. Stichting YOY kampen stelt zich niet aansprakelijk
voor schade aan goederen van derden veroorzaakt door een deelnemer.
7. Stichting YOY Kampen beveelt een reis- en annuleringsverzekering aan.
8. De ouders/verzorgers moeten te allen tijde bereikbaar zijn om naar het kamp te komen om hun
kind te halen in bijzondere situaties zoals ziekte of ongeoorloofd gedrag. Deze taak mag ook
gedelegeerd worden, mits dit duidelijk op het inschrijfformulier onder de bijzonderheden
vermeld staat. De gedelegeerde dient zich dan wel te legitimeren.
9. Stichting YOY kampen behoudt zich het recht om deelnemers die een speciale aanpak of zorg
nodig hebben te weigeren. Het ontbreken van leiding die de gevraagde verantwoordelijkheid
kan dragen, het ontbreken van de benodigde middelen en/of de groepssamenstelling kunnen
hiertoe aanleiding geven om de deelnemer te weigeren.
10. Alcohol, drugs, roken en ongewenste intimiteiten op het kamp zijn niet toegestaan. Bij
constatering hiervan wordende ouders/verzorgers hierbij betrokken. Stichting YOY kampen
behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van verdere deelname.
11. Roken is niet toegestaan. Bij constatering hiervan hebben de kampouders van het
desbetreffende kamp in deze zaak de beslissingsbevoegdheid. Bij het doelbewust overtreden
van het genomen besluit treedt artikel 11 in werking.
12. Stichting YOY kampen behoudt zich het recht om deelnemers die de sfeer op het kamp zeer
negatief beïnvloeden, doelbewust en stelselmatig regels overtreden of zich agressief naar
deelnemers en/of leiding gedragen naar huis te sturen. De ouders/verzorgers worden in dit
traject betrokken. Eerst wordt in overleg met de ouders/verzorgers gezocht naar een oplossing
waarbij de deelnemer kan blijven. Bij bevredigend resultaat kan de deelnemer blijven, bij een
onbevredigend resultaat wordt de deelnemer alsnog naar huis gestuurd. De ouder/verzorger
heeft dan de plicht om de deelnemer op te halen. De kampouders van het desbetreffende
kamp hebben in deze zaak de beslissingsbevoegdheid.
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