ALGEMENE VOORWAARDEN BIZON kampen en weekends
1.

Men kan enkel inschrijven voor een volledige kamp. Een jongere kan per vakantieperiode slechts aan één kamp
deelnemen.

2.

Jongeren kunnen enkel ingeschreven worden via een begeleidende dienst. Diensten kunnen inschrijven via de
site van BIZON of door het inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen per post of per mail. De dienst is
verantwoordelijk voor de ganse procedure en opvolging van de inschrijving.

3.

BIZON organiseert vakantiekampen en weekends voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Daarbij biedt BIZON een pedagogische structuur aan die heel sterk aangepast is aan de eigenheid van deze
doelgroep. De monitoren en verantwoordelijken hebben dan ook een degelijke vorming genoten rond het
omgaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en velen hebben reeds heel wat ervaring
opgebouwd. BIZON streeft ernaar om de kinderen en jongeren een positieve ervaring mee te geven. Daarom
vragen wij u om bij de inschrijving met enkele factoren rekening te houden.
Het is belangrijk om goed in te schatten of het kamp of weekend voor de kinderen of jongeren een positieve
ervaring kan worden. De aangeboden structuur is immers verschillend van de structuur die ze thuis of in de
voorziening gewoon zijn en BIZON heeft, ondanks de degelijke vorming en de vele ervaring, nog altijd te maken
met vrijwilligers en niet met professionele begeleiders. Vandaar dat BIZON vraagt om geen jongeren in te
schrijven met ernstige en/of acute psychiatrische problemen, met een matige of ernstige mentale beperking,
evenals jongeren met een te zware agressie-problematiek.
Aangezien druggebruik op kamp niet getolereerd wordt, vraagt BIZON ook om problemen te vermijden en geen
jongeren in te schrijven met een acute verslavingsproblematiek.
BIZON merkt dat jongeren die zelf kiezen om deel te nemen meestal een betere ervaring hebben op een kamp
of weekend.
Sommige kampen kunnen fysiek zwaar zijn en vragen een basisconditie, wat vooral het geval is bij de
trektochten, tentenkampen en buitenlandse kampen. Bij twijfel over de deelname van een bepaalde jongere
kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zo kan BIZON u mee helpen inschatten of een bepaald kamp of
weekend al dan niet een deugddoende ervaring voor de jongere kan zijn.

4.

Na inschrijving ontvang je een reservatiefactuur. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het
inschrijvingsgeld. Nadat BIZON de betaling ontvangen heeft, krijgt de dienst een bewijs van betaling indien
mogelijk via email. Na het ontvangen van de reservatiefactuur heeft de dienst 1 maand de tijd om de betaling
uit te voeren. Een eventuele betalingsuitstel of -spreiding kan telefonisch of via mail aangevraagd worden.
Belangrijk: de mededeling op de reservatiefactuur is specifiek. Het is van belang dat die mededeling correct
genoteerd wordt bij de overschrijving.

5.

Deelnemers die hun reservatie niet wensen te bevestigen of wensen te annuleren, worden verzocht dit zo snel
mogelijk aan BIZON door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

6.

Vele kampen van BIZON vinden plaats dichtbij de grens met Frankrijk of Nederland. Daardoor kan het gebeuren
dat enkele dagactiviteiten op kamp plaats vinden in het buitenland. Jongeren die onder toezicht staan van de
jeugdrechter zorgen best voor een expliciete toestemming van de jeugdrechter. Je dient hiervoor de
desbetreffende toestemming(en) aan te vragen bij de betrokken dienst (best samen met de verlofaanvraag) en
deze te bewaren in de dienst of voorziening. Indien de jongere absoluut het land niet mag verlaten (vb. jongere
in asielprocedure) dien je dit aan te duiden op het inschrijvingsformulier.
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7.

BIZON hanteert volgende annulatieregeling:
a. Een jongere annuleren kan altijd en kosteloos tot 1 maand voor de start van het kamp.
b. Bij een annulatie later dan 1 maand voor het kamp wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
c. Bij een annulatie door ziekte of ongeval kan 50 % van het inschrijvingsgeld teruggevorderd worden
door het opsturen van een doktersattest binnen de twee weken na de start van het kamp. Het bedrag
zal pas na de vakantieperiode teruggestort worden.
d. Indien de dienst of BIZON een vervanger vindt voor een annulatie vervalt de regeling onder punt b en
c, en wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

8.

Bij de inschrijving zitten volgende documenten:
a. Een “Persoonlijk Inlichtingenformulier”. Dit kan ingevuld worden op papier en teruggestuurd worden
per post of mail. Je kan dit ook elektronisch invullen op onze site. BIZON gaat hierbij heel discreet om
met de persoonlijke gegevens van de jongeren (privacyverklaring terug te vinden op
www.bizonvzw.be)
b. Een ‘Document Buitenland”: Voor de kampen JURA en POLSKA dient het “document buitenland”
volledig en correct ingevuld terug gestuurd te worden naar BIZON. Minderjarige deelnemers zorgen
dat er toestemming is van ouders of voogd om het land te verlaten. Jongeren die onder toezicht staan
van de jeugdrechter hebben hiervoor expliciete toestemming nodig van de jeugdrechter. Niet
begeleide minderjarige vluchtelingen hebben toestemming nodig van de dienst Vreemdelingenzaken.
c. Een Formulier “Toestemming Publicaties“: Foto’s die BIZON wil gebruiken kunnen enkel openbaar
gepubliceerd worden indien de jongere niet onder toezicht van de jeugdrechter staat en BIZON
toestemming heeft verkregen van zowel de jongere als zijn ouder of voogd. Om het aanbod van BIZON
te promoten en over voldoende leuke foto’s te beschikken, vraagt BIZON de nodige toestemming aan
de desbetreffende jongeren en ouders. BIZON houdt zich op deze manier strikt aan de privacyregels.

9.

Eén à twee maand vòòr het kamp wordt een bundel “Praktische informatie” opgestuurd met allerlei
informatie over het kamp. Volgende documenten worden je alvast toegestuurd:
a. Een infodocument “Transportregeling diensten”
b. Het invulformulier “Individuele Transportregeling”
c. Een “Overzicht van inschrijvende diensten”

10. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
11. Bij eventuele verandering of annulatie van een kamp vanuit BIZON kunnen diensten die jongeren hebben
ingeschreven het betaalde inschrijvingsgeld terugvorderen.
12. BIZON heeft voor zijn deelnemers een eigen rookregel op kamp/weekend aangepast aan de leeftijd en kamp.
Gelieve de jongere daarvan op de hoogte te stellen.
13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, voeding, begeleiding, opvang,
verzekering. Enkel de heen- en terugreis is ten laste van de deelnemer, alsook bijkomende medische kosten.
14. De persoonsgegevens die verzameld worden via onze website worden enkel gebruikt om je inschrijving te
verwerken, de noodzakelijke correspondentie voor je inschrijving te mailen en voor het toesturen van onze
nieuwsbrief.
15. Je ontvangt na afloop van het kamp een attest van deelname via e-mail of per post. Van het ziekenfonds en van
sommige werkgevers kan je een tegemoetkoming verkrijgen. Dit kan je afgeven bij het ziekenfonds, om de
tegemoetkoming te verkrijgen. Gelieve hierop nog wel een klevertje van de mutualiteit aan te brengen.
16. Voor al de ingeschreven jongeren onder de 12 jaar die aan een BIZON kamp of weekend hebben deelgenomen
ontvangt de dienst (in het voorjaar van het jaar volgend op dat kamp) een fiscaal attest.
17. Door de betaling uit te voeren voor de BIZON kampen of weekends bevestig je de algemene voorwaarden te
hebben gelezen en verklaar je je hiermee akkoord.
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