Inschrijfformulier dropping 2019
Vrijdag 30 augustus 2019 start vanaf 21.30 uur
Buurtvereniging Uitbreiding Dorp
Postbus 75, 2860 AB Bergambacht
info@uitbreidingdorp.nl

Dropping is alleen voor leden van de Buurtvereniging en gratis. Deelnemen aan de dropping is op
eigen risico.
INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS












Alcohol is ten strengste verboden
Mobiele telefoons zijn niet toegestaan.
De tassen worden voor de dropping gecontroleerd in de tent.
Alles wat wij in beslag nemen bewaren wij en krijg je terug na de dropping.
Laat geen papiertjes, blikjes, etc. achter in het bos.
Ga netjes om met de posten. Hier hebben veel mensen hard aan gewerkt.
Als je zelf een groep samenstelt, lever de inschrijfformulieren dan aan elkaar geniet in.
In een groep zitten minimaal 6 en maximaal 8 kinderen en twee leiders (graag een complete groep inleveren
en de formulieren aan elkaar nieten). Krijg je geen groep compleet, kom met je inschrijfformulier dan even
naar ons toe.
De groep die het mooist verkleed is krijgt een prijs (let op het thema!)
Formulieren uiterlijk donderdagavond inleveren in de brievenbus bij de stafwagen.
Zorg dat je de avond/nacht van de dropping een half uur voor vertrek als complete groep met leiders
aanwezig bent in de tent.

INFORMATIE VOOR DE OUDERS/ VERZORGERS









Leeftijd 11 t/m 15 jaar, of kinderen die in augustus in groep 8 van de basisschool zitten.
De dropping staat geheel onder leiding van volwassenen.
Uw dochter/ zoon zal bij een groep worden ingedeeld.
De groep volgt een route door het bos, met 2 volwassenen, waarvan 1 minimaal 21 jaar en 1 minimaal 18,
als begeleider.
Elke post in het bos is uitgerust met een mobiele telefoon.
Wij verliezen geen moment uw kind uit het oog.
Na afloop wordt uw zoon/ dochter binnen Bergambacht thuisgebracht.
Als u zelf mee wilt als begeleider van een groep kunt u zich opgeven door het strookje onderaan in te vullen.

Heeft u nog vragen betreffende de dropping neem dan gerust contact op met,
Sanne Ruijl (06-13 50 87 88), Arie Broere (06-20 59 68 47) of Rosanne Scheffer (06-41 96 44 83)

Naam:
...................................................................................................................................................
Voornaam:
...................................................................................................................................................
Adres:
...................................................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................................................
Telefoon:
...................................................................................................................................................
Leeftijd:
....... jaar
Geb. datum: .....................................................................................................
Lidnr. Buurtvereniging Uitbreiding Dorp:
.....................................................................................................
Verklaart hierbij toestemming te verlenen aan zijn/ haar zoon/ dochter voor deelname aan de dropping in de nacht van
vrijdag 30 augustus op zaterdag 31 augustus 2019.

De ouder/voogd:

..............................................

Handtekening:

...........................................

Bent u leider van een groep? Vul dan onderstaande informatie in en niet dit blad aan de groep vast.
Naam:
...................................................................................................................................................
Adres:
...................................................................................................................................................
Telefoon:
...................................................................................................................................................
Leeftijd:
........ jaar
Geb. datum: .....................................................................................................
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