5 mei Bevrijdingsconcert 2020

Deelnemersvoorwaarden

Inleiding
Op verzoek van het Nationaal Comité en ID-TV ondersteunen 36 scouts en zeekadetten het 5 mei
Bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam. Een bijzondere dag waarop de scouts en zeekadetten
mee werken aan het concert en de live TV registratie.
Om de scouts en zeekadetten voor te bereiden op deze dag nemen ze deel aan een
voorbereidingsmiddag. Tijdens deze middag besteden we aandacht aan waarom we meewerken aan
het concert, wat Bevrijdingsdag betekent en geven we praktische informatie over de activiteit op 5
mei.
Deelnemers
Een deelnemer moet via de eigen groep lid zijn van Scouting Nederland. Een deelnemer mag op 5
mei niet jonger zijn dan 14 jaar en niet ouder dan 17 jaar. Deelname aan de voorbereidingsmiddag (19
april) is verplicht om deel te kunnen nemen aan de activiteit op 5 mei.
Inschrijven
Inschrijving voor deelname het Bevrijdingsconcert, inclusief de voorbereidingsmiddag, is individueel
en gaat door het invullen van het inschrijfformulier via de website http://sol.scouting.nl. Inschrijven
betekent dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer akkoord gaat met deze
deelnemersvoorwaarden. Per omgaande wordt een e-mail verzonden naar het mailadres van de
wettelijk vertegenwoordiger met een bevestiging van de inschrijving.
Deelnemersbijdrage
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van deze activiteit.
De volgende onderdelen maken deel uit van de activiteit
• Deelname aan de informatiedag
• Deelname aan de repetities en generale repetitie op 5 mei
• Deelname aan het 5 mei Bevrijdingsconcert op de Amstel inclusief lunch en diner
Verzorging en gezondheid
We gaan voor de voeding uit van een normaal voedingspakket en eventueel eenvoudige
dieetaanpassingen. Dieetwensen dienen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de informatiedag op
het inschrijfformulier te worden aangegeven.
Is de gezondheid van de jeugddeelnemer (lichamelijk en/of geestelijk), het gebruik van medicijnen of
een speciaal dieet zodanig dat de organisatie vraagtekens heeft bij deelname aan de activiteiten en
het 5 mei concert in het bijzonder dan kan het organisatieteam de jeugddeelnemer van deelname
uitsluiten.
Wijzigingen in de gezondheidstoestand die van belang kunnen zijn, moeten gedurende het hele traject
direct worden doorgegeven aan het organisatieteam, door middel van een mail naar
vrijheid@scouting.nl. Door met deze deelnemersvoorwaarden akkoord te gaan geeft de (wettelijk
vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer toestemming voor spoedeisende hulp.
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Verzekeringen
Als lid van Scouting Nederland valt een jeugddeelnemer onder de WA- en ongevallenverzekering van
Scouting Nederland. Deze verzekering is secundair; dat betekent: aanvullend op de eigen WA- en
ongevallenverzekering. Dit betekent dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken wordt en in
tweede instantie een beroep gedaan kan worden op de verzekering van Scouting Nederland. Scouting
Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of beschadiging aan goederen
van de deelnemer wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de
organisatie en/of Scouting Nederland.
Annulering
Deelname aan het 5 mei concert kan tot en met 1 april worden geannuleerd. De annulering moet altijd
schriftelijk per email (vrijheid@scouting.nl) worden gemeld bij het organisatieteam. De annulering is
pas definitief na bevestiging van de organisatie.
Roken, alcohol, drugs
Gedurende de activiteiten zijn gebruik en bezit van alcohol, rookwaren en drugs verboden. Het
alcoholbeleid van Scouting Nederland is van toepassing.
TV productie
Deelname aan het 5 mei concert betekent dat de jeugddeelnemer meewerkt aan een TV productie
welke live wordt uitgezonden en ook daarna nog on-demand te zien is. Door deel te nemen aan deze
activiteit geeft de wettelijk vertegenwoordiger expliciet toestemming aan de producent om opnames te
maken welke gebruikt kunnen worden in de TV uitzending en ook later gebruikt kunnen worden door
de producent. De wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer zal ook een door de producent
verstrekte verklaring (quitclaim) ondertekenen waarbij toestemming gegeven wordt voor het gebruik
van deze opnamen en afgezien wordt van rechten.
Beeldmateriaal Scouting
Tijdens de activiteiten gemaakt beeldmateriaal kan door Scouting Nederland gebruikt worden voor
publicitaire doeleinden. Indien de (wettelijk vertegenwoordiger van de) deelnemer tegen bepaald
gebruik bezwaar wil maken, kan dit kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen aan
scouting@vrijheid.nl onder vermelding van de naam van de deelnemer. Het gaat dan om media
waarop de deelnemer herkenbaar in beeld is. De media zal dan worden verwijderd of de deelnemer
kan onherkenbaar gemaakt worden.
Normen en waarden
Wanneer andere deelnemers en/of medewerkers zich ernstig storen aan het gedrag van iemand en
zich belemmerd voelen in de beleving van de activiteiten, is er sprake van aanstootgevend gedrag. De
projectleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te
sluiten van (verdere) deelname aan de activiteiten. Eventuele kosten die gemaakt worden omdat de
deelnemer opgehaald moet worden, komen voor rekening van de ouders/verzorgers.
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Gebruik van gegevens
De deelnemer en wettelijk vertegenwoordigers gaan akkoord met het vastleggen van de in het
inschrijfformulier opgegeven persoonsgegevens. In verband met de veiligheidscheck welke wordt
uitgevoerd door de politie moeten wij ook het BSN van de deelnemer opvragen. Zodra de
veiligheidscheck uitgevoerd is, vernietigen wij dit gegeven weer uit onze database. De gegevens zijn
slechts toegankelijk voor personen die dit voor de uitoefening van hun functie nodig hebben en zullen
ook bij Scouting Nederland vernietigd worden maximaal 6 maanden na afloop van de activiteit.
Tot slot
Voorts is het huishoudelijk reglement van de vereniging Scouting Nederland onverminderd van kracht.
Dit reglement is te vinden op www.scouting.nl. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet
voorzien, beslist de projectleiding.
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