Stuur dit formulier naar GESA BRESSEL
10e INTERNATIONALE CONFERENTIE van het
EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V.
11.-14. april 2019
in het Forum Hohenwart / Pforzheim / Duitsland

Gesa Bressel
Winkel 1
D – 31167 Bockenem
Duitsland / Germany

tel:
+49 (0)50 67 - 24 60 76
fax:
+49 (0)50 67 - 24 66 69
email: childcare@chromosome11.org
http://www.chromosome11.org

Vul voor ELK KIND een eigen formulier in en stuur het samen met het aanmeldformulier voor de conferentie
naar ons retour.
De opvangtijden zijn op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
De opvang tijdens de conferentie van het European Chromosome 11 Network e.V. is vrijwillig. De begeleiders handelen
naar beste weten en kunnen, maar we willen er wel nadrukkelijk op wijzen dat het hier niet gaat om professionele
dagopvang.
Het gebruik van deze opvang is op eigen risico. De begeleiders en het European Chromosome 11 Network e.V.
aanvaarden geen verzekeringsdekking. Elke aansprakelijkheid van de begeleiders en van het European Chromosome
11 Network e.V. voor schade of letsel is uitgesloten. Wie gebruik maakt van dit aanbod, gaat akkoord met deze uitsluiting
van aansprakelijkheid.
Wanneer het voor de begeleiders niet mogelijk is om het kind een passende manier te verzorgen (als het kind zich
bijvoorbeeld verzet tegen begeleiding door anderen) kunnen de begeleiders ervoor opteren om het kind weer terug te
sturen naar de wettelijke verzorgers.
De toediening van medicijnen aan het kind en het verzorgen van het kind (bijvoorbeeld het verschonen van luiers) blijft
de verantwoordelijkheid van de wettelijke verzorgers.
De wettelijke verzorgers hebben de plicht om het kind voor het einde van de opvangtijd op te halen bij de begeleiders.
Wanneer een derde het kind ophaalt, moet dit tijdig bekend worden gemaakt.
De wettelijke verzorgers hebben de plicht om alle informatie mede te delen die van wezenlijk belang is voor de
begeleiding.
Elk kind krijgt aan het begin van de opvang een box waarin buitenschoenen, een jas, kleine hulpmiddelen (zoals brillen
of gehoorapparaten), een lievelingsknuffel en dergelijke kunnen worden bewaard. Waar mogelijk moeten deze
voorwerpen worden voorzien van een naam.
Informatie voor de begeleider:
Naam kind

Geboortedatum kind

Het kind is een:
 Chromosoom 11-kind / kind met een bijzondere begeleidingsbehoefte
 Broer of zus / ander kind

Contactpersoon / contactpersonen
Naam moeder / wettelijke verzorger 1

Mobiel nummer moeder / wv1

Naam vader / wettelijke verzorger 2

Mobiel nummer vader / wv2

Wie kan er in geval van nood verder worden gebeld?

Overige telefoonnummers

Wie mag het kind nog meer ophalen, behalve de ouders?

Allergieën/intoleranties/angsten/voorkeuren
Bijzonderheden (bijv. glutenintolerantie, lactose-intolerantie)
Allergieën (bijv. bijensteken, schmink)
Bekende angsten die tijdens de opvang relevant zouden kunnen zijn (bijv. ballonnen)
Voorkeuren bij het spelen (bijv. poppen, bouwstenen, verven)
Bijzondere hulpmiddelen die het kind bij zich heeft (bijv. gehoorapparaten, bril, rolstoel)

 Het kind mag tijdens de opvang het eten tot zich nemen dat door het hotel wordt aangeboden (bijv. koekjes,
yoghurt)
 In de box van mijn kind zit eigen eten voor mijn kind; graag alleen dit eten aanbieden
 Het kind mag tijdens de opvang geen eten aangeboden krijgen
 Overig: _________________________________________________________________________________
Activiteiten
 Het kind mag meedoen aan de dagelijkse buitenactiviteiten (vergeet dan niet om andere kleren, een jas en
rubberen laarzen mee te nemen!)
 Het kind mag meedoen aan de schattenjacht op zaterdag (bij goed weer op het terrein, bij slecht weer in het
gebouw)
 Het kind mag tv/dvd's kijken (er worden alleen films/series vertoond die geschikt zijn voor alle leeftijden)
 Het kind mag op de spelcomputer (Playstation/Wii) spelen (er liggen alleen spellen die geschikt zijn voor alle
leeftijden)
 Overig: _________________________________________________________________________________
Toiletgewoonten
 Het kind gaat zelfstandig naar het toilet en hoeft hier niet om te worden gevraagd
 Het kind gaat naar het toilet, maar moet hier af en toe wel om worden verzocht/gevraagd
 Het kind draagt een luier; bel mij op _________________ of op een van de bovengenoemde nummers als de luier
moet worden verschoond
 Overig: _________________________________________________________________________________
De begeleiders hebben de plicht om de wettelijke verzorgers te informeren als hun kind een schone luier nodig heeft.
Daarnaast wordt er van de wettelijke verzorgers gevraagd dat zij hun kind zo kort mogelijk voor het begin van de
opvang naar het toilet hebben laten gaan, dan wel dat ze het kind met een schone luier afzetten bij de opvang.
________________________________
Handtekening van de wettelijk verzorger(s)

