Stad Brugge Huis van de Bruggeling

ALGEMENE VOORWAARDEN – DIENST WELZIJN BRUGGE

I. ACTIVITEIT

Dromenvanger
Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Ga je naar school of woon je in Brugge? Heb je
een beperking en een droom of wens die je graag in vervulling ziet gaan? Droom en
wens met dienst Welzijn mee.
Droom je van:
> Een ritje in een echte brandweerwagen
> Circusartiest zijn voor een dag
> Met de ganse klas op dierensafari of naar de bioscoop
> Meet & greet met je favoriete band
> Huiveren in een huifkar
> Koken met een echte chef
> ...
Waag je kans!
De kinderen die een wens indienen, worden uitgenodigd voor een toffe namiddag in
Hoeve Hangerijn. Meer info over deze namiddag volgt nog! Hou dus
vrijdagnamiddag 8 juni 2018 vrij in jullie agenda. De uitnodiging hiervoor volgt
nog.
Voor deze activiteit moet je inschrijven.
II. INSCHRIJVEN

Elke inschrijving houdt een goedkeuring in van de inschrijving- en
deelnamevoorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden.
Er kan niet telefonisch of via e-mail worden ingeschreven.
Hoe inschrijven?
1. Je vult online het formulier in met alle gegevens.
2. Of je dient het invulstrookje in bij Dienst Welzijn. Dit kan via de post of je kan het
binnenbrengen in het Huis van de Bruggeling.

Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge | 050 44 8000 | info@brugge.be | www.brugge.be
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17 uur, woensdag 8.30 tot 20 uur,
donderdag 8.30 tot 17 uur, vrijdag en zaterdag 8.30 tot 12.30 uur

III. ANNULERING

U kan steeds kosteloos schriftelijk annuleren.
IV. PRIVACY
Bij het online inschrijven wordt de privacy van uw persoonsgegevens
gegarandeerd.
U hebt steeds een inzage- en correctierecht.
De persoonsgegevens worden door het stadsbestuur verwerkt in overeenstemming
met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet 8 december 1992).
Bij elke activiteit of uitstap kunnen foto’s genomen worden. Deze foto’s kunnen
gebruikt worden ter publicatie op de website, Facebook en stedelijke magazines.
Als uw kind deelneemt aan een activiteit van Dienst Welzijn en u wilt niet dat uw
kind gefotografeerd wordt dan kan u dit aangeven door te mailen naar
dienst.welzijn@brugge.be

•

•

V. ALGEMENE GEDRAGSCODE EN REGELS
Kledij
Deelnemers dragen kledij die aangepast is aan de activiteit waaraan ze deelnemen
én aangepast is aan de weersomstandigheden van het moment.
Het wordt aangeraden om kledij en rugzakken te markeren, zodat deze in geval
van verlies sneller terug bij de eigenaar terechtkomen.
Verloren voorwerpen worden verzameld op Dienst Welzijn – Huis van de
Bruggeling. Deze verloren voorwerpen worden twee maanden bijgehouden.
Persoonlijke voorwerpen
Het wordt aangeraden om persoonlijke en kostbare voorwerpen thuis te laten. De
Dienst Welzijn kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van
de persoonlijke voorwerpen.

