Nationale Jamboree 2020

Deelnemersvoorwaarden

Vastgesteld 26 april 2019

Inleiding
De Nationale Jamboree 2020 is een zomerkamp-vervangend evenement dat negen dagen duurt.
Samen met heel veel andere groepen uit binnen- en buitenland kampeer jij met je speltak in één van
de subkampen op Scoutinglandgoed Zeewolde. De Nationale Jamboree zit vol grote, spetterende en
knalgave activiteiten. Deelname aan deze Nationale Jamboree vergeet je als scout nooit meer.
De Nationale Jamboree 2020 wordt georganiseerd voor de volgende deelnemers:
a.
De jeugdleden zijn in 2020 lid van een welpen-, scouts- of explorerspeltak en minimaal 7 en
maximaal 17 jaar. Deelnemers die iets ouder zijn dan de leeftijd van een speltak, maar wel als
jeugdlid bij die speltak ingeschreven staan kunnen deelnemen, conform de regels van die
speltak:
• welpen 7 tot 11 jaar
• scouts 11 tot 15 jaar
• explorers 15 tot 18 jaar
b.
Deelname is alleen in groepsverband mogelijk. Het is niet mogelijk gemengde speltakken
welpen/scouts/explorers in te schrijven, omdat de speltakken op aparte subkampen staan.
c.
Een groep bestaat uit jeugddeelnemers en (bege-)leiding. Alle (bege-)leiding voldoet aan de
minimum leeftijdsgrenzen voor leiding van de speltak. welpen 17 jaar, scouts 18 jaar en
explorers 21 jaar.
d.
De organisatie hanteert als richtlijn voor het aantal (bege-)leiding, een verhouding van 1
leidinggevende op 6 welpen en scouts en 1 begeleider op 8 explorers, met een minimum van
2. Zie hiervoor de informatie van Scouting Nederland,
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhoudingteamleiders-kinderen/file
e.
Van (bege-)leiding wordt verwacht dat ze, naast het begeleiden van hun jeugddeelnemers,
ook een deel van de tijd beschikbaar zijn voor het uitvoeren van taken ter ondersteuning van
de organisatie en het programma. Voorafgaand aan het kamp ontvangt de (bege-)leiding hier
informatie over.
1. Algemene voorwaarden
1.1.
Vereniging Scouting Nederland is voor de Nationale Jamboree 2020 de organiserende partij
en wederpartij voor de deelnemers.
1.2.
De Nationale Jamboree 2020 wordt gehouden op Scouting Landgoed Zeewolde.
1.3.
Alle jeugdleden en de (bege-)leiding arriveren op het terrein, op zaterdag 25 juli 2020 binnen
het aangegeven tijdslot en vertrekken op zondag 2 augustus 2020, ook binnen het
aangegeven tijdslot.
1.4.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
1.5.
De kampregels van de Nationale Jamboree 2020 zijn onlosmakelijk verbonden aan deze
deelnemersvoorwaarden. Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaan deelnemers
automatisch akkoord met de kampregels. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers
verwacht dat zij zich aan deze regels houden. Het organisatieteam behoudt zich het recht voor
om bij overtreding van deze regels over te gaan tot uitsluiting van verdere deelname aan het
evenement.
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1.6.
1.7.

Alle Nederlandse deelnemers zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland. Buitenlandse
deelnemers zijn lid van de WOSM of WAGGGS via hun landelijke organisatie.
De (bege-)leiding is in het bezit van een geldig VOG. Deze VOG staat geregistreerd in Scouts
Online (SOL). Het is de verantwoordelijkheid van de eigen scoutinggroep dat deze VOG
aangevraagd en geregistreerd wordt in SOL.

2. Inschrijving
2.1.
Inschrijving vindt plaats in SOL per speleenheid.
2.2.
Inschrijving is mogelijk vanaf 1 mei 2019. Inschrijvingen worden geaccepteerd zolang het
maximaal vastgestelde aantal deelnemers per speltak nog niet bereikt is. De inschrijving sluit
31 oktober 2019.
2.3.
De speleenheid wordt ingeschreven door één contactpersoon. Bij deze inschrijving wordt op
het hoofdformulier het aantal jeugddeelnemers en (bege-)leiding opgegeven.
2.4.
Wanneer de inschrijving is gedaan, moeten via het tabblad “Individuele Inschrijvingen” de
deelnemers worden geregistreerd. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de juistheid
van alle ingevulde gegevens.
2.5.
De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te treden. Als er
gebruik gemaakt wordt van de groepsrekening bevestigt tevens de penningmeester de
inschrijving door toestemming te verlenen dat zowel het inschrijfgeld als het resterende
deelnemersbedrag per iDEAL betaald wordt.
2.6.
Het volledig ingevulde groepsformulier is uiterlijk 31 oktober 2019 in SOL ingevuld.
2.7.
Tot en met 31 oktober 2019 kan het aantal deelnemers kosteloos worden gewijzigd.
2.8.
Na 1 november 2019 wordt bij verlaging van het aantal deelnemers het inschrijfgeld (zie
paragraaf 3.8) niet terugbetaald of verrekend. Verhoging van het aantal jeugddeelnemers en
(bege-)leiding is mogelijk tot 1 mei 2020 zolang het maximum aantal inschrijvingen van de
speltak nog niet is bereikt.
2.9.
Aanpassing van het aantal deelnemers of annulering na 1 mei 2020 is niet mogelijk. Het
aanmelden van een vervanger is kosteloos wel mogelijk.
2.10. Persoonlijke gegevens per deelnemer (o.a. eventuele diëten) moeten uiterlijk 1 mei 2020
ingevuld zijn.
2.11. Medische gegevens worden niet in het inschrijfformulier genoteerd. Er wordt een
gezondheidsformulier ter beschikking gesteld. Het gezondheidsformulier is vanaf januari 2020
te downloaden via https://nj.scouting.nl/. Groepen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de
ingevulde formulieren beheerd worden en tijdens het evenement toegankelijk zijn.
2.12. Na invulling en verzending van het inschrijfformulier ontvangt de contactpersoon, via de email, een automatische bevestiging van de inschrijving met een registratienummer.
2.13. Op het inschrijfformulier is het mogelijk om diëten etc. aan te geven. Diëten zijn tot 1 mei 2020
op te geven. De organisatie ondersteunt een aantal diëten, zoals vermeld in het
inschrijfformulier. Voor specifieke dieetwensen kan contact worden opgenomen met het
Infopunt via het e-mailadres info@nj.scouting.nl .Ondersteuning van bijzondere dieetwensen
is niet gegarandeerd maar zal per situatie bekeken worden.
2.14. Op de aankomstdag vindt controle plaats van de persoonsgegevens, aantal deelnemers en de
gegevens t.a.v. diëten.
3. Deelnemersbijdrage & betaling
3.1.
Deelnemersbijdrage, inclusief inschrijfgeld,

Alle speltakken

Jeugdlid
€ 259,00
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

In de deelnemersbijdrage is inbegrepen:
•
Voeding vanaf het diner op de dag van aankomst tot en met het ontbijt op de dag van
vertrek.
•
Deelnemerspakket, bestaande uit in ieder geval een kampdas en naambandje.
•
Kampterreinvoorzieningen en een volledig programma-aanbod.
•
Informatie gedurende het gehele traject.
In de deelnemersbijdrage is niet inbegrepen:
•
Vervoer van deelnemers en hun bagage naar en van het kampterrein.
•
Alle eigen voorzieningen om met de speltak te kamperen. De organisatie gaat er vanuit
dat iedere speltak zelf zorgt voor tenten, kookgerei, etc.
Op 1 november 2019 is de eerste betaling verplicht (inschrijvingskosten). Op 1 mei 2020 moet
het restant bedrag voldaan worden. De contactpersoon ontvangt hiervoor een iDEAL-link voor
de betaling. Als je gebruik maakt van de groepsrekening ontvangt de penningmeester de link.
Als de deelnemersbijdrage bij aanmelding op het kampterrein niet voldaan is, moet de
contactpersoon van de groep ter plaatse het volledig verschuldigde bedrag voldoen. Het
betreden van het subkamp is voor deze groep pas mogelijk als aan de financiële verplichting
is voldaan.
Er worden geen facturen gestuurd. Een factuur is te downloaden vanuit de inschrijving in SOL.
Alle speltakken
Totaal
Inschrijving p.p. 1 november 2019 verplicht
Restant p.p. 1 mei 2020 verplicht

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

jeugdlid
259,00
89,00
170,00

(bege-)leiding
209,00
89,00
120,00

Kosteloze annulering is mogelijk tot en met 31 oktober 2019.
Bij annulering tussen 1 november 2019 en 1 mei 2020 zijn de inschrijfkosten verschuldigd. Het
aanmelden van een vervangende deelnemer kan wel kosteloos.
Annuleren is na 1 mei 2020 niet mogelijk. Bij annulering na deze datum zijn de totale
deelnamekosten verschuldigd. Het aanmelden van een vervanger kan wel kosteloos.
Terugbetaling van (een deel van) deelnamekosten is in uitzonderlijke gevallen op grond van
zwaarwegende redenen mogelijk. De beslissing hiervoor ligt bij de kampleiding en
penningmeester. Voordat tot terugbetaling over wordt gegaan, moet eerst de eigen
annuleringsverzekering aangesproken worden. Een verzoek tot terugbetaling wordt schriftelijk
ingediend bij de penningmeester, via financien@nj.scouting.nl, uiterlijk 1 augustus 2020.
Als op basis van een besluit van de organisatie of een buiten de invloed van Scouting gelegen
oorzaak de deelname voor aanvang van het evenement geannuleerd wordt, wordt de
deelnemersbijdrage terugbetaald.

4. Verzekering
4.1.
Voor Nederlandse deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering
van Scouting Nederland van kracht. Verlies van- en schade aan materiaal en persoonlijke
bagage evenals annuleringskosten zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst moet de
deelnemer of speltak hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Via het Landelijk
servicecentrum van Scouting Nederland kan een reis- en bagageverzekering worden
afgesloten. Deelnemende groepen zijn er zelf verantwoordelijk voor om goed verzekerd deel
te nemen. De informatie is te vinden op https://www.scouting.nl/ondersteuning/verzekeringen.
4.2.
Scouting Nederland noch de organisatie van Nationale Jamboree 2020 kan aansprakelijk
worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers en of
deelnemende groepen tijdens het evenement of gedurende de reis van en naar het
evenement.
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5. Gezondheid
5.1.
Door met deze deelnemersvoorwaarden akkoord te gaan geeft de (wettelijk
vertegenwoordiger van de) deelnemer toestemming voor spoedeisende hulp.
5.2.
Deelnemende groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het gezondheidsformulier van de
deelnemers, zie artikel 2.11.
6. Overige voorwaarden
6.1.
De organisatie maakt mogelijk gebruik van sponsoren. Het is noodzakelijk dat conflicten
worden voorkomen door alle sponsoractiviteiten te coördineren via de organisatie. Zowel
regels voor sponsoring als regels voor gebruik van logo’s en huisstijl zijn bindend voor alle
deelnemers. De informatie hierover is op https://nj.scouting.nl/ terug te vinden.
6.2.
De in het inschrijfformulier gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van
dit evenement. De gegevens worden niet verstrekt aan derden en na afronding van het
evenement vernietigd. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor de personen die dit voor de
uitoefening van hun functie in de organisatie nodig hebben.
6.3.
Voor communicatie wordt onder andere e-mail gebruikt om de deelnemers van informatie te
voorzien. De deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van berichten op zijn/haar e-mail
adres en is verantwoordelijk voor het opnemen van het juiste e-mailadres in SOL.
6.4.
Elke deelnemer en de contactpersoon die de inschrijving heeft verzorgd, houdt zich zelf op de
hoogte van alle informatie over Nationale Jamboree 2020 die via nieuwsbrieven, website,
mobiele kanalen etc. wordt verspreid.
6.5.
Door in te schrijven verleent de deelnemer toestemming aan Scouting Nederland en de
organisatie van dit evenement om beeldmateriaal dat tijdens de Nationale Jamboree 2020
gemaakt wordt vrij te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Indien de deelnemer tegen
bepaald gebruik bezwaar wil maken, kan dit kenbaar gemaakt worden door een bericht te
sturen aan info@nj.scouting.nl onder vermelding van naam en inschrijvingsnummer.
6.6.
Scouting Nederland en de organisatie kunnen bij bepaalde gelegenheden het maken van
beeldmateriaal door de deelnemer (foto/video) weigeren.
6.7.
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij zich naar behoren gedraagt en zich houdt aan de
kampregels van de Nationale Jamboree 2020 evenals de gedragscode en regels die gelden
binnen Scouting Nederland. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die
zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan Nationale
Jamboree 2020. De kampregels staan gepubliceerd op https://nj.scouting.nl/.
6.8.
Mocht uitsluiting door de organisatie plaatsvinden op het kampterrein, dan zijn extra kosten
die daaraan zijn verbonden, bijvoorbeeld eerdere retourreis, voor rekening van (de wettelijk
vertegenwoordiger van) de deelnemer.
6.9.
Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
6.10. Het is het organisatieteam toegestaan om deze deelnemersvoorwaarden aan te passen en/of
aan te vullen. Communicatie over de gewijzigde voorwaarden vindt plaats via
https://nj.scouting.nl/..
6.11. Eventuele klachten over de procedure of het evenement kunnen gericht worden aan
secretariaat@nj.scouting.nl. In eerste instantie zal de organisatie van de Nationale Jamboree
2020 de klacht behandelen. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend bij de geschillencommissie of commissie van Beroep van Scouting Nederland via Team Juridische Zaken
(juridischezaken@scouting.nl).
6.12. Scouting Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of
beschadiging aan goederen van de deelnemer wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet
of grove nalatigheid van de organisatie en/of Scouting Nederland.
6.13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het organisatieteam van de
Nationale Jamboree 2020.
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