INSCHRIJVINGSFICHE
Breng deze fiche al ingevuld mee naar het speelplein als je de eerste keer komt inschrijven, dit bespaart je
heel wat werk en aanschuiftijd!

1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad
OPGELET: Bij foute en/of onvolledige gegevens kan je niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest!
Familienaam
Voornaam
Geboortedatum ………. / ………. / ………. (dag / maand / jaar)
Zat afgelopen schooljaar in: 1e 2e 3e kleuterklas / 1e 2e 3e 4e 5e 6e leerjaar
1e
Adres

2e 3e middelbaar

(omcirkel wat past)

Straat: …………………………………………………………………………………………
Nr:

…….

Postcode: ……….
Gemeente: …………………………………………………………………………………...
Telefoon thuis
Gsm
E-mail

Je kind gaat ’s middags naar huis?

 Ja

 Neen

Je kind

 gaat alleen naar huis

(aankruisen wat past)
(aankruisen wat past)

 wordt ’s avonds afgehaald

 wordt afgehaald door:
……………………………………………………………………………….
(naam + voornaam)
Zie ommezijde!
Dienst vrije tijd & jeugd Laarne – www.jeugdlaarne.be – jeugd.cultuur@laarne.be – 09 365 24 11

Moet je kind op vaste dagen of uren het speelplein verlaten voor een andere activiteit? (aankruisen wat past)
 Ja

 wanneer? .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 Neen
Mag uw kind mee gaan zwemmen?

 Ja

 Neen (aankruisen wat past)

2. Medische gegevens
Huisarts: ..........................................................................................................................................................................
Bloedgroep: ...................................................................................................................................................................
Heeft uw kind allergieën?
 Neen
 Ja

 welke? ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Moet uw kind medicijnen innemen op het speelplein?
 Neen
 Ja

 welke? ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 wanneer? .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 Ik geef hierbij toestemming aan de animatoren van de speelpleinwerking om
de hierboven vermelde medicijnen op de vermelde momenten toe te dienen.

3. Privacy
Alle gegevens uit deze fiche worden enkel aangewend voor gebruik door het gemeentebestuur op speelpleinwerking
Rollebolle en blijft strikt vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet doorgegeven, noch bekend gemaakt aan derden.
Meer info over hoe uw privacy wordt gewaarborgd vindt u in de privacyverklaring op www.laarne.be.
 Ik geef hierbij toestemming aan speelpleinwerking Rollebolle van het gemeentebestuur Laarne om mijn kind te
fotograferen.
 Ik geef hierbij toestemming aan speelpleinwerking Rollebolle van het gemeentebestuur Laarne om foto’s van
mijn kinderen te gebruiken in publicaties (infoblad, nieuwsbrief, website, facebook, folders en flyers).
Ingevuld op . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . (dag / maand / jaar)
Handtekening:

____________________________________
Hartelijk bedankt voor jullie inschrijving!
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