
 
 

Inschrijfformulier Junior Wampex 9 maart 2019 
(inleveren + € 5,00 per persoon, vóór woensdag 20 februari bij: 

 Ingrid Bruijne, Pastorieweg 33.) 
 

LEESBAAR INVULLEN S.V.P.! 
Ja , ik wil graag deelnemen aan de Junior Wampex op 9 maart! 
Naam   : ……………………………………………. 
Geboortedatum : …./…../….. 
Telefoon  :……………………………… 
E-mail adres  :………………………………………………… 
 
Ik mag wel/niet op de groepsfoto die voor social media, pers gebruikt kan worden. 
 
Ploegverantwoordelijke: ja/nee    Ploeglid: ja/nee 
 
O Inschrijving ploegverantwoordelijke. (1 persoon) Ik ontvang alle informatie en zorg ervoor dat deze 
bij alle deelnemers terecht komt. 

• Onze ploegnaam is: ……………………………………. 
• Wij nemen deel met …… ploegleden (min. 5 max. 7) 
• Alle ploegleden hebben een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend door de ouders. 
• Wij nemen deel in de A-route (10 t/m 13 jaar) of  B-route (van 14 t/m 16 jaar): ………… 
• Het telefoonnummer waarmee we tijdens de tocht bereikbaar zijn: 

Tel nummer 1: ………………………… 
Tel Nummer 2: ………………………… 

• De volwassen contactpersoon voor onze ploeg is (verplicht onder 14 jaar): 
Naam…............................................... 
Tel.: ……............................. Tel.: (bereikbaar tijdens Junior Wampex): ............................... 
E-mail:……................................................... 

 
O Inschrijving Ploeglid. (Noodzakelijk voor elk ploeglid afzonderlijk) 

• Ik neem deel in de ploeg …………..      Met ploegverantwoordelijke: ………………………..  
 
Naast de persoonlijke spullen heb je per ploeg de volgende zaken nodig: 

o Minimaal 3 pennen en papier 
o Minstens 2 mobiele telefoons, volledig opgeladen 
o Kompas  
o Minstens 2 ploegleden moeten bekend zijn met de gebruikte routetechnieken. 

 
Belangrijke voorwaarden:  
De organisatie zal ernaar streven dat elke ploeg op gebied van leeftijd en ervaring in staat is om de Junior Wampex Vledder (JWV) te 
volbrengen. Zo nodig kan de ploegindeling in overleg worden aangepast om dit mogelijk te maken. De organisatie zal de nodige maatregelen 
nemen om de JWV veilig te laten verlopen. Deelname gebeurt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen of verlies 
of beschadiging van persoonlijke spullen. Aanwijzingen van de begeleiders moeten stipt worden opgevolgd. Met deze inschrijving geef je 
toestemming voor het maken van foto’s tijdens de JWV en het gebruik hiervan op onze website, social media en pers. Onderweg moeten alle 
deelnemers zich houden aan de richtlijnen zoals die op de site vermeld staan. Deelnemers die zich niet aan de richtlijnen houden kunnen uit de 
JWV verwijderd worden. Eventuele ongevallen vallen onder de persoonlijke verzekering van de deelnemers. 
Door deze inschrijving te ondertekenen, verklaar ik me als ouder/verzorger van ingeschrevene, akkoord 
met bovenstaande voorwaarden.  
Naam ouder/verzorger…………………………………………. 
 
Datum:………………………………………… 
 
Handtekening: ……………………………….. 

 
 

De Junior Wampex is een organisatie van de Scoutinggroep Van Swieten 
i.s.m. talrijke vrijwilligers. 


