DoorBrekers

SUMMERCAMPING
Algemene voorwaarden 2022

Wanneer je een ticket boekt voor de SummerCamping 2022 van DoorBrekers stem je in met
onderstaande voorwaarden.

1. KOSTEN, BETALING EN ANNULERING
1.1

Een ticket kost € 55 per persoon. Dit is inclusief verblijfskosten, toeristenbelasting, eten,
drinken en activiteiten. Elke deelnemer dient zelf te zorgen voor een tent, slaapspullen
en evt. snacks. Na boeking en betaling van je ticket via EventBrite volgt een bevestiging
per e-mail.

1.2

Annulering van tickets dient altijd schriftelijk gedaan te worden per e-mail naar
productie@doorbrekers.nl. Na ontvangst van de annulering, zal Youth een bevestiging
sturen. Bij annulering zijn onderstaande kosten van toepassing:
● tot en met 14 augustus 2021 20% van de betaalde ticketprijs.
● vanaf 15 augustus 2021 100% van de betaalde ticketprijs.
Wanneer de deelnemer vanwege corona wil annuleren (bijv. i.v.m. een positieve test of
quarantaine) en kosten gerestitueerd wil hebben, dan kan dat. In dat geval zal er
persoonlijk contact worden opgenomen met de deelnemer.

1.3

De deelnemer dient het volledige bedrag binnen een dag via de betaallink te hebben
overgemaakt. Als dit niet het geval is, wordt de reservering ongeldig verklaard en is
DoorBrekers in geen enkel opzicht iets verplicht aan de desbetreffende deelnemer.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DEELNEMER
2.1

Verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers
De ouders/verzorgers van de deelnemer staan garant voor de psychische en lichamelijke
conditie van de deelnemer en geven toestemming aan de deelnemer om mee te doen
aan alle activiteiten tijdens SummerCamping. Ouders/verzorgers hebben samen met de
deelnemer de algemene voorwaarden gelezen en eigen gemaakt vóór aanvang van
SummerCamping.

2.2

Medische gezondheid
Bij deelname aan SummerCamping gaan we ervan uit dat:
● de deelnemer kan zwemmen, fietsen en lopen; en dat
● er, ten opzichte van leeftijdsgenoten, geen significante leer- en/of
ontwikkelingsachterstand is; en dat
● deelname aan de aangeboden programmaonderdelen zonder aanpassingen
mogelijk is.
Als één of meer van bovenstaande niet zo is, dient dit vermeld te worden bij de boeking.
Als er bijzonderheden zijn die nu spelen of vroeger gespeeld hebben, dient dit duidelijk
bij de boeking vermeld te worden. Daarbij valt te denken aan bijv. dieet, medicijngebruik,
andere medische bijzonderheden (lichamelijk en geestelijk), ADHD, autisme, ingrijpende
persoonlijke omstandigheden (bijv. scheiding van ouders), etc.
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Mocht er na het boeken van een ticket een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan dient dit
direct aan ons doorgegeven te worden, zodat we SummerCamping voor de deelnemer
het beste kunnen laten verlopen.
Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn
doorgegeven, maar wel gevolgen hebben voor SummerCamping, kan dit consequenties
hebben voor het verblijf van de desbetreffende deelnemer.
2.3

Aanwijzingen en regels
Ter bevordering van een goed verloop van SummerCamping verwachten we van de
deelnemer dat alle aanwijzingen en afspraken van Youth worden opgevolgd. De
afspraken van SummerCamping staan duidelijk aangegeven op de informatie die de
deelnemer krijgt voor aanvang. Deze afspraken dienen geaccepteerd en nagestreefd te
worden.
Iedere persoon die hinder of overlast oplevert of zich niet aan de gestelde afspraken
houdt (zodanig dat een goed verloop van SummerCamping wordt bemoeilijkt en/of de
naam van DoorBrekers wordt geschaad) kan door Youth van verdere voortzetting van
SummerCamping worden uitgesloten.

2.4

Alcohol-, tabak- en drugsgebruik
Bij SummerCamping gelden de wettelijke regels m.b.t. roken, alcohol en drugs. Dat
betekent dat er onder de 18 jaar geen alcoholische drank, sigaretten en/of drugs mogen
worden gekocht en gebruikt. Leiders van Youth hebben het recht om te allen tijde
hierop te controleren bij deelnemers. Bezit of gebruik van bovengenoemde middelen
wordt niet getolereerd en heeft gevolgen voor deelname.

2.5

Lichamelijk contact en intimiteiten
Tijdens SummerCamping zijn geen gewenste en/of ongewenste intimiteiten toegestaan.
Meiden en jongens slapen apart van elkaar en het is niet toegestaan elkaar tijdens de
nacht op te zoeken.

2.6

Vervroegd verlaten van SummerCamping
Wanneer de deelnemer om bovengenoemde redenen SummerCamping vervroegd
moet verlaten:
● zijn de ouders/verzorgers van de deelnemer verantwoordelijk om te zorgen dat
hij/zij uiterlijk binnen 4 uur de locatie heeft verlaten en onder hun begeleiding
naar een ander adres reist;
● zijn alle hieruit voortkomende kosten voor rekening van de deelnemer;
● heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van (een deel van) de ticketprijs.

2.7

Verantwoordelijkheid van bagage en eigendommen
Deelnemers van SummerCamping zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen bagage
en andere eigendommen, ook als deze in beheer zijn afgegeven aan leiders. DoorBrekers
en betrokken leiders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bagage.
Na afloop van SummerCamping worden eventuele gevonden voorwerpen bewaard op
DoorBrekers Office, waar deze vanaf de week erna kunnen worden opgehaald.
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3. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DOORBREKERS YOUTH
3.1

Organisatie
Vanuit DoorBrekers-staff is een team samengesteld van leiders die SummerCamping
organiseert. Deze leiders zijn door het jaar heen betrokken als Youth leider of gaan mee
vanuit hun deskundigheid op specifiek gebied (bijv. Health & Safety).

3.2

Verantwoordelijkheid
Alle deelnemers worden verdeeld in groepen. Elke groep staat onder verantwoordelijkheid van één leider en een co-leider, die de eerste contactpersonen zijn voor de
deelnemer tijdens SummerCamping.
Leiders die meegaan zijn 18+ en nieuwe leiders worden ingezet als co-leider bij ervaren
leiders. Op die manier zorgen we voor een goede mix van ervaring en nieuwe energie.

3.3

Veiligheid
DoorBrekers Youth vindt het belangrijk om een goede en veilige SummerCamping te
organiseren voor alle deelnemers en leiders. Deelnemers en leiders hebben hierin een
gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals in deze voorwaarden beschreven staat.
In de kleine groepen hebben de leiders oog voor de individuele deelnemers. Leiders zijn
erin getraind om alle deelnemers te zien en veiligheid te bieden. We stellen hoge eisen
aan onze leiders:
● Ze zijn op de hoogte van alle activiteiten, zodat ze deze goed kunnen begeleiden.
● Ze zijn op de hoogte van de individuele situaties van de aan hen toegewezen
deelnemers en capabel om om te gaan met onverwachte situaties als heimwee.
● Ze hebben voorafgaand aan SummerCamping de DoorBrekers gedragscode
ondertekend en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd.
De activiteiten die wij aanbieden zijn gecontroleerd op veiligheid en haalbaarheid voor
de deelnemers, zodat Youth (bij normaal gebruik van de activiteiten) voldoende
veiligheid kan garanderen.

4. BENODIGDE INFORMATIE
4.1

Ongeveer één week voor vertrek ontvangt de deelnemer alle informatie die nodig is voor
SummerCamping. Dit bevat o.a. een bagagelijst, specifieke aankomst- en vertrektijd,
adres van de locatie, contactgegevens voor noodgevallen en aanvullende informatie.

5. PRIVACY
5.1

Tijdens SummerCamping worden foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt
gebruikt voor de promotie van DoorBrekers Youth in de breedste zin van het woord.
Wanneer een deelnemer niet herkenbaar in beeld wil zijn bij beeldmateriaal wat voor
deze doeleinden gebruikt wordt, dient dit bij boeking duidelijk vermeld te worden bij de
bijzonderheden.

5.2

Persoonlijke gegevens die nodig zijn om de boeking van de deelnemer compleet te
maken, worden vertrouwelijk behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden ter
beschikking stellen.

3/3

