Aanmeldingsformulier Speelweek Leek 2022 - FEEST
50 jaar Speelweek

Persoonlijke gegevens deelnemer
Naam:

Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
(bereikbaar tijdens de speelweek)
Geboortedatum:
E-mailadres (ouder/verzorger):
Naam school:

Groep (afgelopen schooljaar):

Zwemdiploma:

Ja / Nee

Abonnement zwemkasteel Nienoord:

Ja / Nee

Medische gegevens deelnemer
Naam Huisarts:
Verzekeringsnummer:
Gebruikt de deelnemer medicijnen?
Zo ja welke?
Heeft de deelnemer hulp
nodig bij gebruik? Zo ja waarmee?
Heeft de deelnemer last
van een allergie? Zo ja, wat
voor allergie?
Zijn er eventueel andere
bijzonderheden die de
speelweek leiding / EHBO hoort te
weten:

Betaling en ondertekening
Speelweek T-Shirt á €10 extra?

104 / 116 / 128 / 140 / 164 / S / M

Betaling:

Prijs zonder T-Shirt €37,50 en met T-Shirt €47,50,Betaling vindt plaats op woensdag 6 juli. (PIN/contant)

Indien u gebruikt wenst te maken van de participatieregeling kunt
u contact opnemen met Gert Mathijs via telefoonnummer 0850091741
Aanmelding op 6 juli 2022 15:00-18:00 bij scoutinggebouw Nienoord Oude Zuiderweg 4 9351PE Leek
of via vraaginfo@speelweekleek.nl of door de brievenbus bij Oldebertweg 39 9351 PC Leek
Plaats en Datum:
Naam ouder / verzorger:
Handtekening:
(lees ook de informatie op de
achterzijde)

Aanmeldingsformulier Speelweek Leek 2022 - FEEST
50 jaar Speelweek
Informatie Speelweek 2022
Aanmelding op 6 juli 2022 15:00-18:00 bij scoutinggebouw Nienoord Oude Zuiderweg 4 9351PE Leek of
via vraaginfo@speelweekleek.nl of door de brievenbus bij Oldebertweg 39 9351 PC Leek

Dit jaar is de speelweek van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus
met het thema – FEEST 50 jaar Speelweek.
Voor wie:
Begeleiding:
Organisatie:
Kosten:
Meenemen:

Belangrijk:

Basisschoolkinderen uit groep 3 (afgerond) t/m groep 8.
+/- 80 vrijwilligers + E.H.B.O
Stichting Speelweek Leek
€ 37,50 p.p. (inclusief T-shirt € 47,50) of via participatieregeling.
Hamer, spijkers, oude kleding, laarzen en elke dag een lunchpakket, plastic
flesje 0,5 liter of bidon, zonnebrand. woensdags je zwemspullen* + eventueel
zwemabonnement* en eventueel kleingeld voor het winkeltje op locatie (Fruit,
ijs en tussendoortjes)*.
Geef elke dag genoeg eten en drinken aan uw kinderen mee. Er is
een winkeltje waar fruit, ijs en tussendoortjes verkocht worden. Er is
drinkwater aanwezig. Denk ook aan het insmeren met en meenemen
van zonnebrand.

* Indien in het bezit van een zwemdiploma

Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur is er een speciale avond voor groep 8 omdat ze de
laatste keer als basisschoolkind mee kunnen doen. Hierin worden ze geïnformeerd over het
mogelijk vrijwilliger worden in 2023!
Vrijdagavond is de feestelijke afsluiting voor ouders, buren en andere familieleden van
19.00 tot 21.00 uur met het grote speelweekvuur*. Er is een rad van avontuur, verloting,
disco en winkeltje.
*Onder voorbehoud toestemming gemeente

Let op:
I.v.m. de privacy gebruiken we alleen deze gegevens tijdens speelweek 2022 en worden ze erna vernietigd.
Tijdens de Speelweek worden er video-opnames en foto’s gemaakt. Het beeldmateriaal is bedoeld voor de
deelnemers, hun ouders, vrijwilligers. Maar daarnaast kunnen de materialen ook voor promotiedoeleinden
gebruikt worden zoals; persberichten, folders en Speelweekwebsite, Instagram en Facebook. Bij het aanmelden
van uw kind gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Contact:
Website:
Telefoonnummer:
KVK:

vraaginfo@speelweekleek.nl
www.speelweekleek.nl
085-0091741
Stichting Speelweek Leek 75917181

