Artikel 1 Algemene bepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leerling: een persoon die naar de Zomerschool Dordrecht komt.
2. Begeleider: een vrijwilliger die lessen geeft of ondersteuning biedt aan leerlingen
van de Zomerschool
3. Lestijd: dagelijks van 08.45 tot 15.00

Artikel 2 inschrijving
1. De inschrijving is definitief op het moment dat een ouder / verzorger een
bevestiging van de inschrijving heeft gekregen. Dit is enkele weken voor de start van
de Zomerschool .

Artikel 3 Ouderlijke bijdrage
1. De tarieven voor de Zomerschool Dordrecht in 2021 bedragen: € 22,50
2. Dit bedrag dient betaald te worden op één van de volgende manieren.
- vooraf via een overboeking
- vooraf via de Dordtpas (dit kan aangegeven worden bij de inschrijving).
3. Indien een leerling afwezig is kan het betaalde bedrag niet teruggestort worden.
4. Indien een leerling afmeld binnen 4 weken voor de start van de Zomerschool dient
een bijdrage betaald te worden van € 15,00 voor de al reeds gemaakte kosten.

Artikel 4 Verplichtingen van de leerling/ verzorger
1. De leerling/ verzorger is verplicht om:
a. Bij verhindering van de leerling af te melden.
b. Een goede inzet te tonen tijdens deelname aan de Zomerschool.
c. De ouder is zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van het e mailadres
info@zomerschooldordrecht.nl aan een adresboek zodat e-mail ontvangen kan
worden.
d. Indien een leerling medicatie gebruikt tijdens de Zomerschool zal hiervoor samen
met de teamleider en ouders/ verzorgers een afsprakenformulier voor worden
ingevuld.

Artikel 5 Verplichtingen van de organisatie
1. Zomerschool Dordrecht is verplicht om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen
met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling overeenkomstig de
Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Het staat Zomerschool Dordrecht vrij om alle beeldmateriaal (zoals foto’s en
video’s) aan te wenden voor PR en soortgelijke doeleinden, tenzij er schriftelijk
bezwaar is ingediend.
3. Zomerschool Dordrecht heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de
ouders.
4. Er kan geen garantie op verbetering van cognitieve en sociaal emotionele
resultaten van de leerling worden gegeven door Zomerschool Dordrecht.

