Aanvullende voorwaarden deelname KinderVakantieWerk 2021 i.v.m. Covid-19
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Plaatsing van deelnemers geschiedt op volgorde van inschrijving. Het aantal deelnemers
wordt bepaald aan de hand van de op het moment van plaatsvinden geldende richtlijnen en
voorschriften van de overheid en/of gemeente.
De organisatie behoudt zich het recht om de activiteit te verplaatsen of annuleren indien dit
wegens omstandigheden met betrekking tot ontwikkelingen rondom het coronavirus
noodzakelijk is. Wanneer de organisatie het noodzakelijk acht de activiteit te annuleren,
wordt het inschrijfgeld terugbetaald aan de deelnemers.
Volgens de huidige richtlijnen is het niet mogelijk om activiteiten binnen te organiseren. Geef
uw kinderen daarom altijd regenkleding mee, bij zware weersomstandigheden kan het zijn
dat we de dag af moeten lassen omdat we helaas geen alternatief regenprogramma in een
binnenlocatie kunnen draaien.
Tijdens de activiteit worden de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen in acht
genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen (zie ook hieronder).
Deelnemers en ouders wordt gevraagd deze na te leven en instructie van de organisator op
te volgen.
Voor het brengen en halen van deelnemers zijn looproutes aangegeven. De organisatie
vraagt deelnemers en ouders deze te volgen.
De organisatie vraagt deelnemers en hun ouders om klachten die in verband kunnen worden
gebracht met het coronavirus voorafgaand aan deelname te melden. Bij (een vermoeden
van) een besmetting met het coronavirus kan deelname worden uitgesloten.
Bij twijfel kan het zijn dat kinderen of vrijwilligers door de organisatie naar huis worden
gestuurd om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Algemeen geldende richtlijnen:
-

Houd 1,5 meter afstand van kinderen, ouders en vrijwilligers (dit geldt niet voor de kinderen
onderling)
Bij klachten, blijf thuis en laat je testen
Was je handen regelmatig
Volwassenen wordt gevraagd een mondkapje te dragen in binnenruimtes
Houd je aan de aangegeven looproute bij brengen en halen

