Aanvraagformulier Sporthal MEOS

VERJAARDAGSFEESTJES
DATUM:

(bepalen na raadpleging reservatie via de Sportdienst-050/72 89)
Aanvraag dient te gebeuren 6 weken voor aanvraag verjaardagsfeestje.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging.

Op ……/……/20…… van … u … tot … u …

-

Datum aanvraag ……/……/20…...

Gegevens jarige:
Naam van de jarige :……………………………………………………………Leeftijd ……………jaar
Aantal te verwachten deelnemers :……………personen
Facturatiegegevens:
Naam ouders: ……………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………….Postcode :………… Plaats:……………
GSM : .…… /………………… E-mail :…………………………………………………………………………
Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………………
Benodigde ruimte:
•
•
•
•
•
•

Kleedkamers: ...... Ex.
1/3e zaal 34 m x 16 m ........... uur x € 28,00 = ..........€
2/3e zaal 34 m x 32 m ........... uur x € 55,00 = ..........€
3/3e zaal 34 m x 48 m ........... uur x € 84,00 = ..........€
1/2e zaal 34 m x 24 m ........... uur x € 39,00 = ..........€
Danszaal
........... uur x € 39,00 = ..........€
………...€

TOTAAL

26,00 extra indien er onvoldoende hulp wordt geboden bij het opruimen.
Verlaten van de zaal: 30 minuten na reservatie, opruimen inbegrepen.

Catering en gebruik cafetaria:

Voor aanvragen na 6.5.15 is het niet langer toegelaten
om drank en voedingswaren van thuis mee te brengen.
Verschillende formules zijn mogelijk na afspraak met uitbater cafetaria.
Contact uitbater: Engels Eric: 0476-69 44 35

Ondertekende afgeven op de sportdienst
Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem - 050/72 89 70
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Aanvraagformulier Sporthal MEOS

VERJAARDAGSFEESTJES
Airtrack
Hijsunit—touwen, klimladders, trapezes, klimrek
Minitrampoline
Grote trampoline
Bok
Plinten
Hoepels
Kegels
Wipplank
Steps
Zweedse banken in allerlei combinaties met andere toestellen
Badminton
Voetbal
Volleybal
Hockey
Basketbal
Enz
Het parcours wordt opgebouwd in functie van de leeftijd van de jarige.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De aanvrager helpt mee met het opzetten en afbreken van de gebruikte materialen. Bij het opstellen graag 30 minuten voor aanvang aanwezig
De verzekering is ten laste van de aanvrager.
De betaling gebeurt via facturatie naar de aanvrager.
In de zaal is het gebruik van gesuikerde en koolzuurhoudende dranken verboden alsook eetwaren.
Er is toezicht door de aanvrager
Veiligheidsvoorschriften:
- Airtrack betreden met blote voeten
- trampoline, niet met meer dan 2 personen tegelijk, geen salto’s
Instructies door de toezichter in zake veiligheid strikt opvolgen.
In noodsituaties verwittig toezichter van dienst of bel het nummer 112.
Aan de ingang, buitenkant gebouw, bevindt zich een AED-toestel.
De persoonsgegevens ingevuld in dit formulier worden in ons klantenbestand opgenomen. Dit is uitsluitend om je op
de hoogte te houden. Je kan jouw gegevens steeds opvragen, corrigeren of laten schrappen, overeenkomstig de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees
ons privacybeleid op www.maldegem.be/privacy

Het AGB is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Handtekening aanvrager

Handtekening sportdienst
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