AANVRAAG KORTING KAMPEN BIZON 2018
BIZON vraagt voor haar kampen een dagprijs van 18€, wat overeenkomt met ongeveer de helft van de werkelijke
kostprijs. Omdat deze prijs te hoog ligt voor een aantal van onze deelnemers voorziet BIZON een bijkomend
kortingsbudget. De dienst of het gezin kan aangeven hoeveel hij/zij maximum (vb. helft van de kampprijs) kan
bijdragen voor het bepaalde kamp en toelichten waarom.
In overleg met het secretariaat kan de totale kostprijs dalen tot 25€ voor een binnenlands kamp. Voor het
buitenlands kamp JURA is er een vaste prijs van 50€ waar geen bijkomende korting voor mogelijk is. Wij vragen om
oprecht met deze kortingen om te springen. Het budget is beperkt en is er uiteraard enkel voor jongeren die dit
echt nodig hebben.
Om in aanmerking te kunnen komen voor extra korting kan je onderstaande gegevens en toelichting aan het
secretariaat bezorgen. Onder meer op basis van deze gegevens beslist BIZON over de eventuele toekenning van
een korting. Gebruik van dit formulier is niet verplicht. Je kan ook via de inschrijvingstool op onze website korting
aanvragen.

GELIEVE DE GEGEVENS VOLLEDIG IN TE VULLEN/ TE CORRIGEREN!

Klantnummer BIZON:
Naam begeleidende dienst
(indien van toepassing):

Contactpersoon:

Naam Jongere:
KAMPEN:
PAASKAMP
#BEACHFEST
VAKANTIE AAN ZEE
PIRATENKAMP

☐
☐
☐
☐

☐ THEMAKAMP
☐ SHERWOOD
☐ 4 SJOR
☐ PANIC IN PANEM

☐ BELGIUM EXPRESS
☐ JURA
☐ FIETSEN OP TEXEL

☐ HERFSTKAMP
☐ KERSTKAMP

Toelichting waarom er korting gevraagd wordt:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Maximum bijdrage: ………….€
(De bijdrage moet minstens 25€ bedragen)
Privacy: De gegevens op dit formulier zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel ingewonnen om de kwaliteit en de veiligheid van het kamp voor
alle deelnemers te verzekeren. In geen geval worden de gegevens doorgespeeld aan derden. De contactgegevens die BIZON vzw via de
inschrijvingen verkrijgt, worden met het oog op latere correspondentie en samenwerking verwerkt in een intern adressenbestand. Indien u in
detail wenst te vernemen welke persoonsgegevens werden verwerkt, deze wil laten verbeteren of verwijderen, kan u zich richten tot het
secretariaat van BIZON vzw via info@bizonvzw.be of 09/236 30 09. Meer informatie over het privacy beleid van BIZON vindt u op
www.bizonvzw.be/diensten/formulieren .

Datum

Naam

……………………………………………………

……………………………………………………

Handtekening
……………………………………………

