BBBelyd

Pulse Tiener Kamp
Inskrywingsvorm

Pulse Tiener Kamp
13 – 15 Oktober

Vul hierdie vorm in, en gee dit saam met jou geld in teen 29 September.

Is jy reg?
Dit is tyd vir die Pulse Tiener Kamp! Hierdie is ’n Community-Kamp saam
met die tiener jeug van Hermanus, Onrus, Durbanville en Wellington.

Naam & Van:

Naam & Van:

Waar?

Ouer(s)/Voog kontaknommer:

VSCV Kampeer Terrein, Kleinmond

Kontaknommer
Naam & Van:

Wanneer?
Die kamp begin Vrydag 17:00 en eindig Sondag 12:00. Vervoer reëlings
sal met almal gereël sodat almal betyds by die kamp sal aankom.

Bring saam?
Bybel, pen, gemaklike klere, warm klere, skoene waarmee jy ’n kort entjie
kan stap, eetgery, toiletware, handdoek, swembroek en beddegoed soos
slaapsak en kussing.

Kostes?
Die kamp se kostes beloop R 400. Dit sluit al die maaltye en verblyf in.
Bring gerus jou eie snoepgoed saam. Vervoer kostes is ingesluit.

Jou kontaknommer:

Kontaknommer
Naam & Van:
Mediese Fonds no:

Mediese probleme of
allergieë: ontaknommer
Naam & Van:

Vrae?
Het jy enige vrae oor die kamp? Kontak gerus vir Jana by
jana@durbanvillegemeente.co.za of 0826141728, of andersins vir
Etienne by jeug@durbanvillegemeente.co.za of 0724602640.

In ’n geval van nood kontak:

Pulse Tiener Kamp

Vrywaringsvorm
Laat ŉ ouer/voog hierdie vorm invul, en handig dit, saam met
jou geld, in teen 29 September
Ek die ondergetekende ouer/voog:
1. bevestig hiermee dat my minderjarige, hieronder, se kamp aktiwiteite
waarby mag insluit vervoer, stap en speletjies ŉ sekere mate van risiko
buite die beheer van die organiseerders mag insluit, alhoewel hulle hul
uiterste bes gaan doen om u kind se veiligheid te verseker.
2. doen hiermee afstand van enige moontlike eis om skadevergoeding
voortspruitend uit watter oorsaak ook al mag ontstaan gedurende die
kamp, en aanvaar alle risiko betreffende sodanige skade;
3. vrywaar hiermee die instansies en persone betrokke teen enige eis
betreffende besering of skade of verlies van eiendom ongeag die aard
van die oorsaak van sodanige skade of besering;
4. bevestig hiermee dat ek die regsbevoegdheid het om die dokument
te teken en dat ek gemagtig is om die dokument te teken en dat alle
toestemmings wat deur die reg vereis mag word verkry is;

Naam en Van van kind:

Ouer/Voog se naam en & van:
Datum:

13-15 OKTOBER
@ KLEINMOND

INSKRYWINGS
SLUIT

Handtekening:
KONTAK JANA OF ETIENNE

