Registrasie vir Tieners
Merk watter experience jy gaan bywoon:
Sentraal (Nampo Park)

Noord (Zwartkloof)

Oos (Mentorskraal)

Suid (Bredasdorp Park)

Naam
Van:
Stad:
Provinsie:
Geboorte Dautm:
(jaar/maand/dag)
Epos
Cell no:
Geslag:
LEES ASSEBLIEF: BELANGRIKE INLIGTING VOOR JY DIE VORM INVUL.

Vroulik

Manlik

Skool Naam:
Graad:

1. Hierdie registrasie is slegs vir Tieners.
2. Hierdie vorm is ook aanlyn beskikbaar by www.imaginemovement.co.za

- aanlyn registrasie sluit 22 Maart 2019.
Jy kan as deel van skool/kerkgroep inskryf. Jou leier sal jou aanlyn inskryf, jy moet
net die voltooide vorms en betaling aan jou leier voorsien.
As jy nie deel is van ’n bestaande groep nie of onseker is wie jou hub is stuur net
’n e-pos aan info@imaginemovement.co.za
3. ’n Vrywaringsvorm is aangeheg aan die einde van hierdie vorm. Jy sal nie
toegelaat word op die terrein indien jy nie die getekende vorm by jou het op
die dag van registrasie nie.

Naam van Kerk wat jy bywoon:
Behoort jou kerk aan ’n groter
kerk familie soos AGS, Metodiste,
Doxa Deo, NG ens.?
Hoeveel vorige experiences het jy
al bygewoon?
Ouers/Voog se naam:
Ouers Kontak nommer:
Mediese fonds naam:
Mediese fonds nommer:
Allergië/ Mediese kondisies:

4. Vir elke 10 tieners wat ingeskryf word moet gemeentes/skole ook 'n leier inskryf.
Indien jou groep kleiner is as 10 moet daar steeds ’n leier ook inskryf. Indien die
groep bestaan uit meisies en seuns word ’n vroulike en manlike leier benodig.

Waar het jy gehoor van #imagine?
Skool/Kerk/Sosiale Media ens.
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Begin: Registrasie open 29 Maart 2019 om 08:00; Program begin om 16:00.
(Die eerste ete wat voorsien word deur #imagine, is aandete)
Eindig: Program eindig 31 Maart 2019 om 12:00 – ons versoek dat geen
busse vertrek voor 12:00 (Die laaste ete wat voorsien word, is Brunch)
Die R450-00 sluit etes in, maar sluit vervoerkoste uit. Neem asb. kennis dat
#imagine nie verantwoordelikheid neem vir die organisering van vervoer nie.
WAT BRING JY SAAM?


















Tent (of deel met vriende) #imagine voorsien geen tente.
Matras indien nodig
Slaapsak
Kussing
Plastiekkoppie vir water/koeldrank
Waterbottel
Sonhoed en sonbrandmiddel
Muskietweerder
Reënbaadjie
Flits
Sakgeld
Gemaklike klere en skoene
Warm klere vir die aande
Kampstoel
Persoonlike Medikasie – BAIE BELANGRIK
Toiletware en benodighede
• Bring 1 rol toilet papier
• Bio-afbreekbare produkte sal verkies word maar nie verpligtend
• Bring jou eie benodighede (bv. Tande borsel, ens.)
 Swemklere (vir “fun time”)
 Handdoek
 Bybel
 Selfoonherlaaier
Spesiale diëte moet self voorsiening maak, kombuisgeriewe beskikbaar. Reël
asb. vooraf met streek admin.
Navrae: info@imaginemovement.co.za
south@imaginemovement.co.za / east#imiagnemovement.co.za
north@imaginemovment.co.za / central@imaginemovement.co.za

Die getekende vorm moet ingehandig word by die #imagine experience
registrasie tafel. Die wet bepaal dat geen tiener die perseel kan
betree sonder ’n getekende vrywaring.
Neem asb. kennis van die reëls van die #imagine experience
•
•
•
•
•
•
•
•

Niemand onder die ouderdom van 18 jaar oud sal op die perseel
toegelaat word sonder 'n GETEKENDE VRYWARINGSVORM
GEEN persoon sal toegelaat word om die perseel te verlaat totdat die
byeenkoms klaar is nie tensy vooraf gereël met #imagine admin kantoor
GEEN alkohol of bedwelmende middels op die perseel toegelaat
GEEN vuurwapens of gevaarlike wapens op die perseel toegelaat
GEEN SEUNS TOEGELAAT by dogters tentkamp
GEEN MEISIES TOEGELAAT by seuns tentkamp
GEEN oop vlamme is op die perseel toegelaat
GEEN verleningskoorde/elektrisiese toebehore in tieners kamparea

Kampleiers behou die reg voor om enige van die verbode items hierbo genoem uit
die tieners se besit te verwyder.
Ek
verklaar
hiermee
dat
ek
die
wettige
ouer/voog
is
van
____________________________ ID nommer___________________ en dat ek
toestemming verleen dat hy/sy die #imagine experience vanaf 29 – 31 Maart 2019
bywoon. Ek besef dat die #imagine personeel en vrywilligers sover as wat dit moontlik is
die veiligheid van my kind sal verseker maar dat personeel of vrywilligers nie
aanspreeklik gehou kan word vir enige beskadiging/verlies van eiendom, beserings,
siekte of ongeval van enige aard nie. Ek verleen toestemming dat foto’s en video
materiaal waarop bogenoemde tiener verskyn gebruik kan word vir bemarking
doeleindes.
Ek het die bogenoemde reëls saam met my kind deurgegaan en neem kennis dat indien
my kind die reëls van die #imagine experience oortree, die leierskap my sal kontak om
my kind te kom haal. Ek stem in om my kind so gou moontlik te kom haal of alternatiewe
reëlings te tref op my eie onkoste.

NAAM VAN OUER/VOOG:___________________________________
HANDTEKENING VAN OUER/VOOG: ___________________________
DATUM:__________________________________________________

