
  

Gewoon Speciaal I  Trommelaarshoeve 235 I  7326 VW Apeldoorn I  06 48 35 28 43 I  
info@gewoonspeciaalbegeleiding.nl 

Inschrijfformulier zomerprogramma 2021 
 

Persoonlijke gegevens deelnemer 

Voornaam + achternaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer deelnemer  

Emailadres deelnemer  

 

Data (aankruisen welke van toepassing is) 

Ik schrijf 
me in op  

Datum (ongeveer 10-14 uur) Zomeractiviteit  

 Dinsdag 20 juli Boksen en/of bootcamp 

VOL Donderdag 22 juli Klimbos 

VOL Dinsdag 27 juli Lasergamen outdoor 

VOL Donderdag 29 juli  Karten outdoor 

VOL Dinsdag 3 augustus Klimbos 

 Donderdag 5 augustus Streetart 

VOL Dinsdag 10 augustus Lasergamen outdoor 

VOL Donderdag 12 augustus Karten outdoor 

 

 

Lasergamen  € 15,-   

Klimbos € 20,-  

Boksclinic  € 15,- 

Workshop Streetart  € 20,-   

Kartarrangement € 30,- 

 

Bereikbaarheid ouder(s) / verzorger(s) indien jonger dan 18 

Naam 1e contact  

Telefoon  

E-mail  

Naam 2e contact  

Telefoon  

E-mail  

 

Dieetwensen, ondersteuningsbehoeften en andere bijzonderheden 

Alle activiteiten zijn inclusief lunch. Geef je dieetwensen en allergieën hier op.  
 

 
Deelname is op eigen risico. Gewoon Speciaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg 
van de activiteiten. Uiteraard is veiligheid heel belangrijk en zijn de activiteiten afgestemd op de deelnemers.  
 
Tijdens de activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Ik ben WEL/NIET akkoord met het herkenbaar 
plaatsen van mijn zoon/dochter op social media of de website van Gewoon Speciaal. (doorhalen wat 
niet van toepassing is)  
 
Voor de algemene voorwaarden en privacyverklaring verwijs ik naar de website van Gewoon Speciaal. Middels 
het ondertekenen van dit formulier geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan.   
 
Datum en plaats:  
 
Handtekening deelnemer  Handtekening ouder/verzorger  
(vanaf 12 jaar)        (tot 18 jaar) 
 
 
Naam: ………………………     Naam: ……………………… 

 
Hartelijk dank voor het invullen. 

U kunt dit formulier – het liefst per mail* - voor 1 juli opsturen naar het onderstaande adres. 
Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u de bevestiging en het verzoek om tot betaling over te gaan. 

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Gewoon Speciaal het recht om  
de zomeractiviteit van die dag af te lasten.  

NB! Alternatieve activiteiten kunnen zijn: 
van outdoor naar indoor of andersom.  
 
We passen dit indien nodig en mogelijk 
aan het weer en de maatregelen rondom 
het coronavirus aan. Vanzelfsprekend 
zullen jullie hier z.s.m. over geïnformeerd 
worden.   


