Scout-In 2019

Deelnemersvoorwaarden

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. Algemene voorwaarden
1.1. Scout-In 2019 wordt gehouden in Zeewolde, op de locatie Scouting Landgoed
Zeewolde. De aankomst is op vrijdag 20 september 2019 en het evenement
eindigt op zondag 22 september 2019.
1.2. Inschrijving voor deelname is mogelijk in groepsverband alsook voor
individuen. De deelnemers dienen op 20 september 2019 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 Scout-In 2019 die jonger zijn dan 17 jaar.
1.3. Alle deelnemers aan Scout-In 2019 zijn geregistreerd lid van Scouting
Nederland.
1.4. Het deelnemen aan Scout-In 2019 geschiedt geheel op eigen risico.
1.5. De huisregels van Scout-In 2019 zijn onlosmakelijk verbonden aan deze
deelnemersvoorwaarden. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden gaat
de deelnemer automatisch akkoord met de huisregels.
2. Inschrijving
2.1. Inschrijving voor Scout-In 2019 is mogelijk als groep of als individu.
Inschrijving als individu:
2.1.1.
De inschrijving voor Scout-In 2019 gebeurt door het lid van Scouting
Nederland zelf, in Scouts Online via “Inschrijven activiteiten” of via de link op
de webpagina.
2.1.2.
Er zal direct een iDEAL betaling moeten worden voltooid voor de
individuele inschrijving.
2.1.3.
Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de
deelnemer automatisch een bevestiging van de inschrijving met een
registratienummer.
2.1.4.
De deelnemer ontvangt geen factuur per post, een factuur is te
downloaden vanuit Scouts Online.
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Inschrijving als groep:
2.1.5.
Het is mogelijk een groep deelnemers in één keer in te schrijven in
Scouts Online op het formulier dat te vinden is via “Inschrijven activiteiten” of
via de link op de webpagina.
2.1.6.
De inschrijver van de groep is tevens contactpersoon. Hij is
verantwoordelijk voor deze inschrijving, het verstrekken van juiste/correcte
informatie en de betaling van de kosten die aan de inschrijving verbonden
zijn. De contactpersoon is dus zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van
het inschrijfgeld van de door hem ingeschreven deelnemers.
2.1.7.
De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de
deelnemers op te treden.
2.1.8.
De contactpersoon kan direct betalen via iDEAL. Indien iemand anders
(bijvoorbeeld een penningmeester) moet betalen, lees dan de instructies op
het inschrijfformulier. De contactpersoon kan dan via de mail een iDEAL link
ontvangen. Die betaling moet binnen 1 week na inschrijving voldaan zijn.
2.1.9.
De contactpersoon moet de individuen van de groep verplicht
aanmelden op de deelnemerslijst (vervolg formulier).
2.2. Direct na inschrijving ontvangt iedere deelnemer (dus ook deelnemers die in
een keer, als groep, zijn ingeschreven) een persoonlijk E-ticket. Iedere
deelnemer dient dat E-ticket bij aankomst aan de poort te kunnen tonen (op
mobiel of door deze uit te printen.
2.3. Bij aanmelding op Scout-In 2019 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. Bij het scannen van het E-ticket wordt gecontroleerd
of de deelnemer betaald heeft. Na deze controle krijgt de deelnemer een
polsbandje dat verder als toegangsbewijs op het terrein tijdens het hele
weekend gedragen dient te worden.
2.4. Tot en met 18 augustus 2019 kan de inschrijving kosteloos worden
geannuleerd door de deelnemer. Deze wijzigingen dienen op het
inschrijfformulier in Scouts Online te worden gemaakt. De deelnemer die deel
uit maakt van een groep hoort de contactpersoon van de groep hiervan op de
hoogte te houden.
2.5. Inschrijvingen (van meer deelnemers van eenzelfde groep) na 1 augustus zijn
mogelijk op een nieuw inschrijfformulier tegen de geldende deelnemersprijs.
Deze inschrijvingen worden alleen geaccepteerd indien het maximale aantal
deelnemers nog niet bereikt is.
2.6. De uiterste inschrijfdatum voor Scout-In 2019 is 18 september 2019 (mits het
maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt).
3. Deelnemersbijdrage & betaling
3.1. De deelnemersbijdrage voor Scout-In 2019 bedraagt bij inschrijving voor 1
augustus 2019:
a. Weekenddeelname: € 75 (zegge vijfenzeventig euro)
b. Zaterdagdeelname: € 37,50 (zegge zevenendertig euro, vijftig cent) plus
een borgsom van € 45,00 (zegge vijfenveertig euro). Deze borgsom wordt na
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het tijdig verlaten (vóór 22.00 uur) van het terrein teruggestort op de
betaalrekening waarmee de inschrijving is voldaan. Zaterdagdeelname is
mogelijk van 08.00 uur tot 22.00 uur en daarvoor dient de deelnemer het
terrein te verlaten. Na 22.00 uur wordt geen borg meer terugbetaald.
3.2. De deelnemersbijdrage voor Scout-In 2019 bedraagt bij inschrijving na 1
augustus 2019:
a. Weekenddeelname: € 80 (zegge tachtig euro)
b. Zaterdagdeelname: € 42,50 (zegge tweeënveertig euro, vijftig cent) plus
een borgsom van € 45,00 (zegge vijfenveertig euro). Deze borgsom wordt na
het tijdig verlaten (vóór 22.00 uur) van het terrein teruggestort op de
betaalrekening waarmee de inschrijving is voldaan. Zaterdagdeelname is
mogelijk van 08.00 uur tot 22.00 uur en daarvoor dient de deelnemer het
terrein te verlaten. Na 22.00 uur wordt geen borg meer terugbetaald.
3.3. De deelnemersbijdrage wordt bij individuele inschrijving direct geïnd via
iDEAL. Groeps inschrijvingen worden binnen een week na het ontvangen van
de iDEAL link betaald via iDEAL. De contactpersoon is hiervoor
verantwoordelijk.
3.4. 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.
3.5. In de deelnemersbijdrage is niet inbegrepen:
3.5.1. Het vervoer (van deelnemers en hun materialen) naar en van Scout-In
2019.
3.5.2. Ontbijt, lunch, diner, en andere (drank)consumpties, die verkrijgbaar
zijn op het festivalterrein.
4. Verzekering
4.1. 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.
4.2. Scouting Nederland noch Scout-In 2019 kan aansprakelijk worden gehouden
voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens
Scout-In 2019 of gedurende de reisdagen.

5. Overige voorwaarden
5.1. Door in te schrijven verleent de deelnemer toestemming aan Scouting
Nederland en de organisatie van de Scout-In 2019 om beeldmateriaal dat
tijdens de Scout-In 2019 gemaakt wordt vrij te gebruiken voor publicitaire
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doeleinden. Indien de deelnemer tegen bepaald gebruik bezwaar maakt, kan
dit kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen aan info@scouting.nl
onder vermelding van naam en inschrijvingsnummer.
5.2. Om Scout-In 2019 in goede banen te leiden kunnen huisregels niet
ontbreken. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich
aan deze huisregels houden. Bij (een vermoeden van) overtreding kan door
(of namens) de projectleiding besloten worden tot een waarschuwing of
verwijdering en uitsluiting van deelname van betreffende deelnemer van
Scout-In 2019. Deze deelnemer kan vervolgens geen aanspraak maken op
terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De huisregels zijn terug te
vinden op de website van Scout-In 2019 (http://scout-in.scouting.nl) en maken
deel uit van de deelnemersvoorwaarden.
5.3. Door inschrijving en deelname aan Scout-In 2019 wordt verondersteld dat de
deelnemer op de hoogte is van alle daarmee samenhangende voorwaarden
geldend voor dit specifieke evenement alsook van Scouting Nederland. Door
deelname aan Scout-In 2019 gaat de deelnemer hier nadrukkelijk mee
akkoord en zijn de aanvullende regels onverkort van toepassing.
5.4. Deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van berichten op zijn/haar
emailadres en mobiele telefoon. De door deelnemer opgegeven gegevens
worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van Scout-In 2019. 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.
5.5. Elke deelnemer houdt zichzelf zo goed mogelijk op de hoogte van alle
informatie over de Scout-In 2019 die via nieuwsbrieven, website, mobiele
kanalen, social media, etc. wordt verspreid.
5.6. Scouting Nederland en Scout-In 2019 kunnen bij bepaalde gelegenheden het
maken van beeldmateriaal (foto/video) weigeren.
5.7. Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
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