Algemene voorwaarden Inclusiespeelplein
’t Gansspel
Voor wie?
●
●

Kinderen met en zonder beperking
leeftijden: 4 - 16 jaar voor kinderen zonder beperking. Voor kinderen met verlengde
minderjarigheid is het van 4 - 21 jaar.

Kinderen moeten minstens 4 jaar zijn op de startdatum van de speelpleinweek.

Openingsuren
●
●
●

Opvang:
Speelpleindag:
Opvang:

08u00 - 09u15
09u15 - 16u15
16u15 - 18u00

Breng je kind voor 9u15 naar het speelplein. De activiteiten stoppen om 16u15. Haal je kind op na
16u15, zeker voor 18u00.
Op feestdagen (vb. 21 juli) is er geen speelplein.

Inschrijvingen
●
●

●
●
●

Inschrijven gebeurt via een online inschrijvingsformulier dat enkel toegankelijk is gedurende
de inschrijvingsperiode.
We werken niet met het first-come-first-served principe, maar met voorrangsregels:
1. Kinderen van personeel van Ganspoel
2. Kinderen met beperking van buitenaf
3. Broers en zussen van kinderen met een beperking
4. Broers en zussen van monitoren
5. Kinderen die vorig jaar waren ingeschreven, maar niet konden toegelaten worden
door plaatsgebrek
6. Kinderen die minstens één week van het voorbije jaar gekomen zijn
7. Open pool
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 8 euro per dag. Leden van KVG krijgen een korting van 1
euro.
Je schrijft steeds in voor een volledige week, niet per dag.
Na de inschrijvingsperiode worden de inschrijvingen door ons verwerkt. Je krijgt hierna een
bevestiging van de toegekende weken en het te betalen bedrag. De inschrijving is voltooid
nadat we de betaling ontvangen hebben. (Opgelet: De mail die je na het invullen van het
inschrijvingsformulier ontvangt, is louter een bevestiging dat wij je aanvraag ontvangen
hebben).

Attesten
Is je kind (<14j of <21j voor kinderen met een zware handicap) ingeschreven en heb je betaald? Dan
krijg je een fiscaal attest van ons. Met dat attest krijg je belastingvermindering. Heb je een attest van
deelname nodig voor het ziekenfonds of voor je werkgever? Als je ons dit bezorgt, vullen wij het voor
je in.

Annulaties en terugbetalingen
Tot 7 weken voor de eerste speelpleinweek krijg je na een annulatie alles terugbetaald.
Tussen 7 en 3 weken voor de eerste speelpleinweek krijg je na annulatie 50% terugbetaald.
Als je annuleert na 3 weken voor de eerste speelpleinweek krijg je niks terugbetaald.
Bij annulering door ziekte of overlijden in familie of intieme kring, krijg je alles terugbetaald mits
vertoning van een medisch attest of een rouwkaart.
T-shirts worden altijd terugbetaald.

Ziekte en medicatie
Als je kind op het speelplein ziek wordt, contacteert de speelpleinverantwoordelijke je. Haal je kind
dan zo snel mogelijk op.
Speelpleinmedewerkers geven in principe geen medicijnen. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen:
●
●
●

Je bespreekt dit met de verantwoordelijke.
Er is een medisch voorschrift. Op dat voorschrift staan de hoeveelheden en de naam van de
medicatie.
De (hoofd)animatoren geven alleen medicijnen als de manier van toedienen eenvoudig is.

Persoonlijk materiaal
Inclusiespeelplein ‘t Gansspel is niet verantwoordelijk als je iets verliest of als persoonlijk materiaal
kapot gaat.

Foto’s
Tijdens de activiteiten op ons speelplein worden er foto’s gemaakt. Als je niet wil dat er foto’s van
jouw kind worden gepubliceerd op de website of sociale media van Inclusiespeelplein ‘t Gansspel,
kan je dit op het inschrijvingsformulier aanduiden.

GDPR
Informatie over hoe Inclusiespeelplein ‘t Gansspel persoonlijke gegevens verwerkt kan je hier vinden.
Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens en de General Data Protection Regulation (GDPR), ook
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, heb je altijd het recht om je gegevens
te bekijken, te wijzigen en te laten verwijderen. Je kan ons hiervoor altijd bereiken op
tgansspel@gmail.com.

