DoorBrekers

LITTLE KIDS & SUPERKIDS BARNEVELD
Algemene Voorwaarden

Als DoorBrekers zijn we blij dat SuperKids en Little Kids in Barneveld weer van start gaan! Voor
de veiligheid van de kinderen, Kids-leiders en alle bezoekers zijn onderstaande voorwaarden van
belang. Wanneer je een ticket registreert voor je kind, gaan wij ervan uit dat je deze
voorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat.

1. REGISTRATIE EN ANNULERING
a. Registratie
Kinderen van 0-3 jaar zijn welkom bij Little Kids en kinderen van groep 1-4 bij SuperKids. Het is
nodig van tevoren een ticket te reserveren. Dat kan tegelijk met je eigen ticketregistratie. Meer
info over het reserveren en annuleren van tickets vind je via de link ‘praktische info’ op
DoorBrekers.nl/Barneveld onder het kopje ‘Dienst om 10.30 uur’.
b. Annulering
Wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is, bijvoorbeeld door te weinig leiders in
verband met ziekte, doen we er alles aan om een oplossing te vinden. Mocht dat toch niet
lukken, dan kan dat in het uiterste geval betekenen dat je ticket geannuleerd moet worden. Dit
zal dan op de zondag zelf tijdig worden gecommuniceerd.
c. Check-in
Bij aankomst in de Midden Nederland Hallen is het van belang dat je kind wordt ingecheckt bij
het Check-In team in de foyer. Dit kan vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 10.25 uur. Het is dus belangrijk
om op tijd te zijn. Na het inchecken zijn Little Kids en SuperKids als volgt georganiseerd:
0-3 jaar
Kinderen van 0-3 jaar worden door één ouder naar de juiste ruimte gebracht volgens de
aangegeven looproute. Bij die ruimte staat een aanspreekpunt klaar, waar je een korte
overdracht kunt geven en vervolgens gaat je kind met een Little Kids-leider mee. De
ouder maakt direct plaats voor een volgende ouder, om zo lange wachtrijen te
voorkomen. Mocht er een ouder vóór je zijn, wacht dan op voldoende afstand.
Groep 1 t/m 4
Kinderen van groep 1-4 worden door één ouder bij een SuperKids-leider gebracht in de
foyer, die een groepje kinderen verzamelt en meeneemt naar boven. Daar staan andere
SuperKids leiders klaar om de kinderen mee te nemen naar het SuperKids programma.
Aan het einde van de dienst brengen zij je kind naar dezelfde plek terug in de foyer, waar
je je kind ook weer kunt ophalen.

1/3

DoorBrekers
2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDERS/VERZORGERS
a. Medische gezondheid
Als ouder/verzorger sta je garant voor de psychische en lichamelijke conditie van je kind en geef
je toestemming aan je kind om mee te doen aan alle activiteiten binnen SuperKids. Dat
betekent dat er geen significante leer- en ontwikkelingsachterstanden zijn en dat jouw kind
zonder aanpassingen aan alle aangeboden programmaonderdelen kan deelnemen.
Wanneer er bijzonderheden zijn (of zijn geweest), is het van belang om dit duidelijk te
vermelden bij opgave, zodat we samen kunnen kijken naar de beste opvangmogelijkheden voor
je kind. Denk aan medicijngebruik, diëten, diagnoses als bijv. ADHD, ingrijpende persoonlijke
omstandigheden, etc.
b. Aanwijzingen tijdens SuperKids
Tijdens SuperKids wordt van kinderen verwacht dat ze de aanwijzingen van de Kids-leiders
naleven en zich aan de afspraken houden zoals die gesteld worden, zodat de ochtend goed zal
verlopen. Als dit om wat voor reden dan ook voor jouw kind niet mogelijk is, kan het zijn dat we
je moeten vragen je kind vervroegd op te halen.
c. Bagage en eigendommen
0 en 1 jarigen
Bij de 0- en 1-jarigen kan eten en drinken meegegeven worden. Verdere spullen willen
we zoveel mogelijk beperken. Geef daarom alleen mee wat echt nodig is voor je kind,
denk aan: kinderwagen, speen, etc. Little Kids voorziet in campingbedjes, slaapzakken,
lepels en slabben.
2 en 3 jarigen en groep 1-4
Voor kinderen van 2 jaar en ouder kunnen geen spullen meegegeven worden. Er wordt
voorzien in wat te eten en te drinken en er is voldoende speelgoed aanwezig.
Wanneer het voor jouw kind van belang is dat hij/zij bepaalde spullen bij zich heeft, geef dit dan
duidelijk aan bij het Check-In team in de foyer. Mocht er sprake zijn van schade aan, verlies of
diefstal van bagage en eigendommen, dan is DoorBrekers daarvoor niet aansprakelijk. Na
afloop van de dienst worden eventuele gevonden voorwerpen bewaard in de Midden Nederland
Hallen. Deze kunnen vanaf de zondag erna worden opgehaald.
e. Gezondheidsklachten
Is je kind op zondag niet fit en moet je daarom de vragen in deze gezondheidscheck alsnog
met ‘ja’ beantwoorden, blijf dan thuis. Little Kids en SuperKids groep 1 en 2 kunnen wel gewoon
komen wanneer zij verkouden zijn, zolang zij geen koorts hebben.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN SUPERKIDS
a. Verantwoordelijkheid
Tijdens Little Kids en SuperKids worden de kinderen verdeeld in verschillende groepen. Het
team van Little Kids-leiders en SuperKids-leiders bestaat uit een mix van volwassen leiders en
tieners. Bij 0- en 1-jarigen zijn er alleen volwassen leiders.
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b. Eten en drinken
Bij Little Kids en SuperKids wordt verpakt eten gegeven en er wordt gedronken uit papieren
bekers.

4. PRIVACY
De persoonlijke en medische gegevens die we nodig hebben om jouw reservering voor Little
Kids of SuperKids compleet te maken, worden vertrouwelijk behandeld en niet met anderen
gedeeld zonder jouw toestemming.
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