Uitgebreide spelregels Zommersjpas 2021
Inschrijving
•

Uw kind kan alleen meedoen met Zommersjpas als uw kind is ingeschreven. Inschrijven kan
via www.impulskerkrade.nl/zommersjpas. Heeft u hulp nodig met de inschrijving? Neem dan
contact op via zommersjpas@impulskerkrade.nl

Betaling
•
•
•

De eigen bijdrage voor de Summerdeals en de wijkactiviteiten betaalt u via Stichting Leergeld
Parkstad of via de betaallink die u per e-mail ontvangt.
Lukt betalen via Stichting Leergeld of de betaallink niet, neem dan contact op met
zommersjpas@impulskerkrade.nl
Wij geven geen geld terug als uw kind zonder afmelding niet meedoet aan de activiteit.

Wijzigingen in het programma
•

Het weer of coronamaatregelen kunnen ervoor zorgen dat ons programma wijzigt. Houd
hiervoor onze Facebookpagina in de gaten: Zommersjpas i Kirchroa.

Opstapplaats
•
•
•

De bus voor de Summerdeals vertrekt bij de Rodahal, Europaplein 1, 6461 AJ Kerkrade.
Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is.
Bent u op geen enkele manier in de gelegenheid om uw kind hier af te zetten? Neem dan
contact op met zommersjpas@impulskerkrade.nl om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Afmelding/ no show
•

Bel tussen 9.00 en 17.00 uur naar 06-49779490 om uw kind af te melden voor een activiteit.

Veiligheid
•
•
•
•
•
•
•

Bij zwemactiviteiten mogen kinderen alleen mee als zij in het bezit zijn van zwemdiploma A.
Kinderen dragen een hesje van Impuls tijdens de Summerdeals.
Om de veiligheid te waarborgen, hebben wij een maximum aantal deelnemers per activiteit.
We gaan respectvol met elkaar om. Agressie en racisme worden niet getolereerd.
Bezit van wapens of voorwerpen die kunnen dienen als wapen is verboden.
Bezit van alcoholische dranken en/of verdovende middelen is verboden.
Jongerenwerkers behouden het recht om deelnemers op grond van bovengenoemde
redenen te weigeren bij een activiteit.

Foto’s
•

We maken foto’s van de activiteiten tijdens Zommersjpas. Bij de inschrijving kunt u aangeven
of u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s van uw kind op onze Facebookpagina.

Stichting Leergeld Parkstad
•

Ouders met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag
doen bij Stichting Leergeld Parkstad voor de betaling van de activiteiten. Maakt u gebruik van
Stichting Leergeld? Geef dit aan bij de inschrijving.

•

•

U kunt slechts 1 aanvraag doen bij Stichting Leergeld Parkstad. Gebruikt u uw aanvraag voor
activiteiten van Kinderopvang Kerkrade of Radar? Dan kunt u niet ook nog een aanvraag
doen voor de kosten van de activiteiten van Impuls.
Neemt uw kind niet deel aan activiteiten en heeft u uw kind niet afgemeld? Dan kan dit
gevolgen hebben voor uw volgende aanvraag bij Stichting Leergeld Parkstad.

Klachten
•

Heeft u een klacht? Stuur een mail naar zommersjpas@impulskerkrade.nl. Wij zoeken samen
met u naar een passende oplossing.

Coronamaatregelen
•

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Aansprakelijkheid
•
•
•

Impuls is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Laat
waardevolle spullen die uw kind niet nodig heeft, thuis.
Deelnemers en vrijwilligers zijn verzekerd via Impuls Kerkrade.
We gaan voorzichtig met elkaars spullen om. Schade aan of diefstal van eigendommen van
de organisatie wordt verhaald op de dader.

