DEELNEMERSVOORWAARDEN JUNGLE EXPERIENCE 2020

Definitie deelnemers: met de term deelnemers wordt bedoeld direct leidinggevenden en
ondersteunende kaderleden van Scoutinggroepen en regiomedewerkers met een minimumleeftijd van
17 jaar, die zich voor het evenement hebben ingeschreven.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Algemene voorwaarden en inschrijving
Jungle Experience wordt gehouden in Zeewolde op het Scouting Landgoed Zeewolde, en duurt
voor weekend 1 van Vrijdag 24 april 2020 tot en met zondag 26 april 2020 en voor weekend 2
van vrijdag 1 mei 2020 tot en met zondag 3 mei 2020.
Inschrijving voor deelname is alleen mogelijk als individu. Als deelnemer dien je aan het begin
van het weekend (respectievelijk 24 april 2020 en 1 mei 2020) een minimumleeftijd van 17 jaar
te hebben. Het is voor zowel dag- als weekenddeelnemers niet toegestaan jonger te zijn dan 17
jaar en/of kinderen mee te nemen naar Jungle Experience die jonger zijn dan 17 jaar.
Alle deelnemers aan Jungle Experience zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland.
Het deelnemen aan Jungle Experience geschiedt geheel op eigen risico.
De huisregels van Jungle Experience zijn onlosmakelijk verbonden aan deze
deelnemersvoorwaarden. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden gaat de deelnemer
automatisch akkoord met de huisregels.

2.
2.1.

Inschrijving
De inschrijving voor Jungle Experience gebeurt door het lid van Scouting Nederland zelf, in
Scouts Online via “Inschrijven activiteiten” of via de link op de webpagina.
2.1.1. Er zal direct een iDEAL betaling moeten worden voltooid voor de individuele inschrijving.
2.1.2. Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een
automatische bevestiging van de inschrijving met een registratienummer.
2.1.3. De deelnemer ontvangt geen factuur per post, een factuur is te downloaden vanuit Scouts
Online.
2.2. Bij aanmelding bij Jungle Experience vindt controle plaats van de persoonsgegevens die door
middel van de online inschrijving bij de organisatie bekend zijn, waarmee tevens gevraagd kan
worden om een geldig legitimatiebewijs. Na deze controle krijgt de deelnemer een polsbandje
dat verder als toegangsbewijs op het terrein tijdens het hele weekend gedragen dient te
worden.
2.3. Tot 1 maart 2020 kan de inschrijving kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd door de
deelnemer. Deze wijzigingen dienen op het inschrijfformulier in Scouts Online te worden
gemaakt.
2.4. Annulering tussen 1 maart 2020 en 1 april 2020 kan niet meer kosteloos, dan zullen € 11,50
aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze wijzigingen dienen op het
inschrijfformulier in Scouts Online te worden gemaakt.
2.5. Annulering na 1 april 2020 is mogelijk maar er zal geen restitutie plaats vinden. Deze
wijzigingen dienen op het inschrijfformulier in Scouts Online te worden gemaakt.
2.6. De uiterste inschrijfdatum voor Jungle Experience is 24 april 2020 (mits het maximale aantal
deelnemers nog niet is bereikt).
3.
3.1.

Deelnemersbijdrage & betaling
De deelnemersbijdrage voor Jungle Experience bedraagt € 69,50 (zegge negenenzestig euro
en vijftig cent).
3.2. De deelnemersbijdrage wordt bij individuele inschrijving direct geïnd via iDEAL.
3.3. De deelnemers waarvan blijkt dat zij bij aanvang van het evenement volgens de financiële
gegevens nog niet hebben betaald, zijn verplicht om bij aanmelding aan de poort per pin te
betalen. Als een deelnemer aan de poort niet aan de financiële verplichting kan voldoen wordt
deze uitgesloten van deelname.
3.4. In de deelnemersbijdrage is inbegrepen:
3.4.1. Ontbijt, lunch, diner en koffie en thee gedurende het dagprogramma.
3.5. In de deelnemersbijdrage is niet inbegrepen:
3.5.1. Het vervoer (van deelnemers en hun materialen) naar en van Jungle Experience.
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3.5.2. Andere consumpties dan inbegrepen in de deelnemersbijdrage.
4.
4.1.

4.2.

Verzekering
Voor Nederlandse deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van en schade aan
materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via het
landelijk servicecentrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering worden
afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden op de website van Scouting Nederland,
www.scouting.nl.
Scouting Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of beschadiging
aan goederen van de medewerker wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove
nalatigheid van de organisatie en/of Scouting Nederland

5.
5.1.

Overige voorwaarden
Door in te schrijven verleent de deelnemer toestemming aan Scouting Nederland en Jungle
Experience om beeldmateriaal dat tijdens Jungle Experience gemaakt wordt vrij te gebruiken
voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming van en
aan de medewerker. Indien de deelnemer tegen bepaald gebruik bezwaar wil maken, kan dit
kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen aan jungleexperience@scouting.nl onder
vermelding van je naam, SN-lidnummer en het gebruik waar je bezwaar tegen wilt indienen..
5.2. Beeldmateriaal gemaakt tijdens Jungle Experience welke deelnemers beschikbaar stellen aan
Jungle Experience en daarmee aan de vereniging Scouting Nederland, mag vrij gebruikt
worden door Scouting Nederland.
5.3. Om Jungle Experience in goede banen te leiden, kunnen huisregels niet ontbreken. De
huisregels van zijn onlosmakelijk verbonden aan deze voorwaarden. Bij het akkoord gaan met
de voorwaarden gaat de deelnemer automatisch akkoord met de huisregels. Vanzelfsprekend
wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze huisregels houden. De projectleiding
behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot verwijdering van
betreffende deelnemer van Jungle Experience. Deze deelnemer kan vervolgens geen
aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De kampregels van
het Scoutinglandgoed Zeewolde zijn onderdeel van de huisregels en zijn terug te lezen op de
website van het Scoutinglandgoed. Eventueel aanvullende huisregels zijn te lezen op de
website van Jungle Experience (https://100jaarwelpen.scouting.nl/jungle-experience).
5.4. Door inschrijving en deelname aan Jungle Experience wordt verondersteld dat de deelnemer op
de hoogte is van alle daarmee samenhangende voorwaarden geldend voor dit specifieke
evenement als ook van Scouting Nederland.
5.5. Naast de reguliere communicatiekanalen, worden ook e-mail en boodschappen via mobiele
telefoon (in geval van SMS kosteloos voor de ontvanger) gebruikt om de deelnemers van
informatie te voorzien over Jungle Experience. De deelnemer gaat akkoord met het ontvangen
van berichten op zijn e-mailadres en mobiele telefoon.
5.6. De opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van Jungle Experience.
5.7. Elke deelnemer houdt zich zelf zo goed mogelijk op de hoogte van alle informatie over Jungle
Experience die via nieuwsbrieven, website, mobiele kanalen, etc. wordt verspreid.
5.8. Scouting Nederland en Jungle Experience kunnen bij bepaalde gelegenheden het maken van
beeldmateriaal (foto/video) weigeren.
5.9. Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
5.10. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de projectleiding.
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