Inschrijfformulier

KVW Stad, Groenewoud, Biest en Molenakker
Hallo! Wat leuk dat je mee wilt doen met Kindervakantiewerk! De week vindt plaats van 17 t/m 21 juli 2017 en
voor maar €20,- kun je meedoen! Dit jaar is het vervolg van afgelopen jaar met wederom het thema Fantasy!
(Groepen 7 & 8 overnachten wederom in eigen tentjes)
Je kunt je dit jaar inschrijven op zaterdag 8 en 15 april van 14:00 tot 17:00 uur in het buurthuis van
Groenewoud, Kesselstraat 28. Zorg ervoor dat je de €20,- bij je hebt (het liefst gepast).
Graag willen wij jullie op de hoogte houden van de avonturen die de kinderen beleven tijdens de week. Wij doen
dit door o.a. foto’s en berichten op onze officiële Facebook, Instagram en website te plaatsen.
Indien je jouw kind niet terug wilt zien op onze media kun je dit aangeven in het vakje voor bijzonderheden.
Als je nog vragen hebt betreft dit inschrijfformulier, dan kun je deze telefonisch of per e-mail stellen aan:
Marc Peeters, tel: 06-46808161 of mail: m.peeters@kvw-weert.nl
Vul het formulier aub zorgvuldig en leesbaar in!

Voor- en achternaam
Geboortedatum

Groep

Woonplaats

School

Straat & huis nr.

Postcode

Telefoon nummer

Tel. nr. in geval van nood

Verzekeraar

Verzekerings nummer

E-mail adres in blokletters (rond 3 Juli sturen wij hier het programma boekje naar toe)

@
Graag in de groep bij (voornaam, achternaam en klas)
1

2

Bijzonderheden (zoals: allergiën, medicijnen, geen zwemdiploma (betreft groep 7 & 8), etc.)

indien te klein, gebruik achterzijde

Handtekening ouder/voogd:
zie ommezijde >

Eetconsumpties
Voor de vrijdagavond

Om lange rijen bij de muntverkoop op de vrijdag avond terug te dringen gaan we dit jaar eetconsumpties
verkopen tijdens het inschrijven, via dit formulier.
Vul de gegevens onder de kniplijn in en breng het totaalbedrag mee bij het inleveren van het inschrijfformulier
(naast het inschrijfgeld). Bij vertoon van je legitimatie kun je op vrijdag avond de bonnen afhalen in een aparte rij.
De eetconsumpties kosten 1 euro per stuk. Je betaald 2 consumpties per snack (snack + broodje + saus).

Bon (invullen door KVW)
Aantal
consumpties

Handtekening KVW
(bij voldaan bedrag)
www.kvw-weert.nl | facebook.com/kvwweert | info@kvw-weert.nl
Vul het formulier aub zorgvuldig en leesbaar in!

Ik wil graag eetconsumpties vooraf bestellen: ja / nee
Voor- en achternaam
Aantal eetconsumpties

x

€ 1,-

invullen door KVW
Handtekening KVW
(bij voldaan bedrag)

zie ommezijde >

2017

