Inschrijfformulier
Xplore 2017

Achternaam: ………………………………………………….………………………………
Voornamen: ……………………………………………………………..……………………………………………………
(Zoals in paspoort vermeld)
Roepnaam: …………………………………………
Geboortedatum: …………………..……… te ………………………………….…………………
Adres: ………………………….…………………………………………………………nr. ….……
Postcode: ……….….……

Plaats: …………………………..…………………….…………

Telefoonnummer: ……………………………… E-mailadres: …………………………………………………………
Leerling(e) van: …………..………………………………………………………………………………………………………
1. Ondergetekende

(leerling)

schrijft

in

voor

het

Xplore-project

2017

naar……………..…………….……………...
2. Elke leerling die deelneemt aan de reis gaat akkoord met het 'No SADness"
contract en is dus bekend met het feit dat hij/zij tijdens de reis, vanaf vertrek op
school, geen intieme handelingen bedrijft (dus geen seks), alcohol nuttigt (enkel
en alleen met toestemming van de docenten) of drugs gebruikt. Dit contract geldt
gedurende het hele project; dus tot en met de terugkomst op school. Indien hij/zij
door begeleiding en of medeleerlingen desondanks wordt betrapt op het bedrijven
van intieme handelingen, het nuttigen van alcohol (wettelijke leeftijd!) of het
gebruiken van drugs, zullen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding de
volgende repercussies worden genomen: uitsluiting van een deel van de reis of
onmiddellijke uitsluiting van de leerling voor het restant van de reis. De leerling
wordt op eigen kosten/kosten van de ouder(s) per omgaande terug naar
Nederland gestuurd.
3. De leerling sluit zelf een reisverzekering af voor de gehele reis van drie weken,
met werelddekking. Eventueel ook een annuleringsverzekering.
4. Alle leerlingen, ouders en begeleiders zijn op de hoogte van dit contract en de
gevolgen.
5. De school noch de Stichting Global Exploration zijn dan ook op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor de gevolgen van contractbreuk.
6. De eigen bijdrage voor de leerling bedraagt € 900,-.
Een eerste aanbetaling à € 300,- wordt gedaan gelijk met deze inschrijving en
uiterlijk vóór 1 december 2016.
En wel op het IBAN-rekeningnummer NL80RABO0158205324 tnv Ons Middelbaar
Onderwijs onder vermelding van Xplore 2017 en de naam van de leerling.
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7. Cofinanciering en annulering
A. Naast de eigen bijdrage zal de leerling een sponsorresultaatsverplichting
hebben van € 1.800,-. Door het bij elkaar brengen van dat bedrag zal de
leerling deelnemen aan de Xplore-reis 2017.
B. Wordt het bedrag niet of maar gedeeltelijk bij elkaar gebracht dan moet de
deelnemer het bedrag zelf aanvullen of beslissen niet meer deel te nemen
aan het project. Deze beslissing moet vóór 1 april 2017 aan school en SGE
worden doorgegeven.
C. Indien een leerling niet voor 1 april 2017 annuleert (en dus definitief
beslist deel te nemen aan het project) zal te allen tijde € 900,- eigen
bijdrage
en
€ 1.800,- sponsorgeld moeten worden betaald.
D. Het te betalen bedrag eigen bijdrage in termijnbetalingen
a. 1e betaling voor 1 december 2016 zijnde het inschrijfgeld € 300,-;
b. 2e betaling voor 1 januari 2017 en
c. 3e betaling voor 1 april 2017.
E. Het door middel van sponsoring bij elkaar gebracht geld zal te allen tijde
beschikbaar blijven voor het project en niet worden geretourneerd bij niet
deelnemen, ongeacht de reden.
F. Bij een onverhoopt annuleren van de deelname aan het project zullen de
onderstaande bedragen in rekening worden gebracht.
a. Na inschrijving:
€ 300,b. Na 1 januari 2017: € 600,c. Na 1 maart 2017:
€ 1.200,- en
d. Na 1 april 2017:
€ 2.700,G. Restitutie alleen mogelijk via een zelf af te sluiten annuleringsverzekering
en met geldige annuleringsreden
8. Een verhoging van vluchtprijzen, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag en andere
niet voorziene toeslagen wordt doorberekend naar de deelnemer door een
verhoging van de eigen bijdrage. Mocht een en ander leiden tot een dreigende
uitsluiting van een leerling dan zal in overleg met de school naar een oplossing
gezocht worden.
9. De deelnemer en ouder(s) zijn bekend met de opzet van het project met de
daaruit voortvloeiende trainingen en uitwerking achteraf
Als bijlage bij dit contract geldt “Infoboekje 2017, versie 2017-1”. Hierin staat
uitgebreide informatie over het project, de bestemmingen en ook wat inclusief of
exclusief is binnen het genoemde bedrag van € 2.700,-.
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Handtekening leerling: ……………………………………………………………………………………………………………
De ouder(s) van bovenvermelde leerling geeft/geven goedkeuring aan hun zoon/dochter
om mee te reizen met het Xplore-project naar ……………………………………………… onder de
eerdergenoemde voorwaarden die in diverse ouderavonden zijn toegelicht. Tevens
verklaart/verklaren hij/zij zich bekend met de inhoud van het NO SADness contract en de
financiële afspraken.
Plaats:………………………………d.d:……………………Naam: ………………………………………………………………
Handtekening (beide) ouder(s): …………………………………………… ……………………………………………
Plaats:………………………………d.d:……………………Naam: ………………………………………………………………
Handtekening school: ………………………………………………
Plaats: Schimmert d.d: 30-9-2017 Naam: Mervyn Smeets - directeur
Handtekening Global Exploration:

3
Contract in drievoud: U gelieve een exemplaar voor eigen gebruik te behouden. Een
exemplaar geldt voor de school en een exemplaar voor de Stichting Global Exploration.
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