Aanvraagformulier
Familie Klim&Plons paspoort
Naam, voorletters
Adres

:
:

Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail adres (nieuwsbrief)

:
:
:
:

Extra personen gezin waarvoor een paspoort aangevraagd wordt:
Naam, voornaam
geboortedatum
M/V
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overdracht van toezicht in het semi-openbare zwembad van camping Beringerzand
U heeft aangegeven te willen zwemmen in het zwembad op camping Beringerzand.
Er is geen toezicht aanwezig, aangezien het een semi-openbaar zwembad betreft, en dus, in het
kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
(WHVBZ) geen toezicht vereist is.
Om u toch van dienst te kunnen zijn, zullen wij hierbij het toezicht in het zwembad, voor het
aantal personen dat u mee naar binnen brengt en hieronder noteert, aan u overdragen.
Informatie over:
Reddingsmiddelen = reddingshaak en werptouw (bij deur receptie)
E.H.B.O. = in toegangshal naar zwembad, sleutel bij receptie
Bij een “onverhoopte” calamiteit kunt u terecht bij de receptie, waar telefonisch hulpdienst
en BHV’ers ingeschakeld kunnen worden.

Indien de receptie gesloten is mag er door u allen niet meer gezwommen worden !!!
Ik ga akkoord met bovengenoemde voorwaarden:
Naam en voorletters
Adres
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
Email adres (nieuwsbrief e.d.)
Aantal personen
Datum
Handtekening

HUISREGELS: Om veilig en verantwoord met zoveel kinderen tegelijk te spelen en te
zwemmen in grote en veelzijdige ruimtes als KinjerKriebel zijn er enkele huisregels
opgesteld. Wij vertrouwen erop dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels
respecteren.
Het zwembad in KinjerKriebel is enkel toegankelijk indien er een toezichthouder aanwezig is.
Op zaterdag en zondag is er een toezichthouder aanwezig tussen 11.00 en 17.00 uur. Bij gebruik
van het zwembad buiten deze tijden, dus wanneer er geen toezicht is, zal een ouder/begeleider
dit toezicht over zichzelf en zijn/haar kinderen overgedragen krijgen. Eenmalig, op de
achterzijde van dit formulier, wordt de overdracht van dit toezicht schriftelijk vastgelegd. Iedere
volwassen begeleider wordt door ondertekening aan de achterzijde van dit formulier
toezichthouder in het zwembad van KinjerKriebel.
Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in de speeltuin van KinjerKriebel.
Kinderen dienen te allen tijden begeleid te worden door 1 of meer volwassenen, die voor hen
verantwoordelijkheid dragen. Er dient minimaal één volwassene te zijn per vier kinderen.
KinjerKriebel is bedoeld voor kinderen, huisdieren worden niet toegelaten!
Alle kinderen dienen tijdens het spelen de schoenen in het schoenenrek te plaatsen. Het is
verboden om met schoeisel de speelruimten te betreden! Let op dat geen scherpe voorwerpen
in/aan de kleding zit, de luchtkussens kunnen daar niet tegen !
Buiten schoolvakanties kunnen speeltoestellen en/of gedeeltes van de accommodaties van
KinjerKriebel gesloten/buiten gebruik zijn.
Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde gedeelten, nergens anders. Indien het
overdekte buitenterras gesloten is (in de winterperiode) mag er alléén buiten gerookt worden.
Vraagt u om een asbak. Beter nog is niet roken gedurende uw verblijf bij KinjerKriebel. Rookt u
toch, denk dan aan de kleintjes!
Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen tijdens uw verblijf
in KinjerKriebel. KinjerKriebel heeft een prima snackbar met volop keuze voor ieder. Speciale
wensen v.t.v. doorgeven, daar houden we graag rekening mee.

Met het oog op de veiligheid en hygiëne is het eten van kauwgum, voor kinderen in de
speelzaal, niet toegestaan.

Daar de kinderen in KinjerKriebel binnen spelen wordt aangeraden de kinderen luchtig te kleden.
Bezoekers (kinderen, ouderen en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele
aanwijzingen van het personeel.
KinjerKriebel/Beringerzand behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te
weigeren of te ontzeggen.
Het spelen in KinjerKriebel gebeurt altijd op eigen risico. De directie van Beringerzand
/KinjerKriebel is niet aansprakelijk voor schade en zoekgeraakte spullen welke tijdens het spelen
is ontstaan.

