
Inschrijfformulier Zomerkampen bisdom Rotterdam 2020 

Ik schrijf in voor het: 

o  Kinderkamp van zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli 2020 

o Tienerkamp van zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli 2020 

o Jongerenkamp van zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli 2020 
U krijgt enkele weken voor het zomerkamp een factuur toegestuurd. 
Gegevens deelnemer 

Voornaam deelnemer: 

Achternaam deelnemer: 
Straat en huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email: 

Geboortedatum deelnemer: 

BSN deelnemer: 

Ziektekostenverzekering maatschappij: 

Ziektekostenverzekering nr:                                                               (kopie pas toevoegen) 

T-shirt maat deelnemer: 

 

Gegevens thuisblijver 

Gegevens thuisblijver in geval van calamiteiten: 

Naam thuisblijver: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 

Mobiel nummer: 

Email: 

Relatie tot de deelnemer:  

 

Allergieën e/o Dieet 

• Heb je een allergie waar we rekening mee moeten houden?    Ja  /  Nee        



Zo ja wat: 

 

• Heb je een dieet waar we rekening mee moeten houden?   Ja / Nee 

Zo ja wat: 

 

 

• Zijn er medische gegevens die we nodig hebben voor het zomerkamp, zoals een ziekte of 

aandoening, beperking, medicijnen?       Ja / Nee 

Zo ja welke 

 

Nadere uitleg van medicijnen, aandoening, beperking etc. 

 

 

• De deelnemer heeft zwemdiploma       A     /     B     /     C 

Fiets 

• Voor het tienerkamp en het jongerenkamp moet de deelnemer een fiets meenemen.  Is dit 

een probleem voor u met vervoer?   

          Ja  / Nee 

Foto’s  

• Tijdens het zomerkamp worden er foto’s gemaakt. 

JA    /  NEE   Ik geef toestemming om foto’s te maken tijdens het zomerkamp waar mijn kind opstaat. 
JA    /   NEE  Ik geef toestemming de gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatie. 
 

Alle verstrekte gegevens worden gebruikt met inachtneming van de privacy wet. Na de 

zomerkampen worden de gegevens alleen nog gebruikt voor de reünie.  

o Ik geef toestemming de verstrekte gegevens te gebruiken voor de zomerkampen van het 

bisdom Rotterdam 2020 en de reünie. 
Datum:                                                                    Handtekening:  

 

➢ Inschrijfformulier invullen en ondertekenen. Bij minderjarigen een handtekening van 
de ouders. Bij meerderjarigen zelf ondertekenen. Dit formulier inscannen en mailen 
naar pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of per post sturen naar bisdom 
Rotterdam, t.a.v. Dhr. P. van Dijk, Kon. Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

