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Betreft: Toestemmingsverklaring deelnemer onder de 18 jaar Klimmen tegen MS
Beste ouder en/of verzorger,
Geweldig dat je kind meedoet aan Klimmen tegen MS 2019!
Om ervoor te zorgen dat dit verantwoord gebeurt, willen we u informeren over de voorwaarden
die hieraan verbonden zijn.
Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van de ouder of de verzorger,
of iemand die deze verantwoordelijkheid (tijdelijk) expliciet van de ouder heeft overgenomen
de Mont Ventoux opfietsen, opwandelen of afdalen.
Wij wijzen expliciet op de mogelijkheid voor deelnemers van Klimmen tegen MS om met de
pendeldienst die beschikbaar is gesteld door Klimmen tegen MS af te dalen en raden deze mogelijkheid
aan voor deelnemers jonger dan 18 jaar.
Zowel de deelnemer jonger dan 18 jaar als de begeleider, moeten zijn ingeschreven als deelnemer
en voldoen aan alle voorwaarden van het deelnemersreglement.
Door het ondertekenen van de toestemmingsverklaring (zie pagina 2)
bevestig je als ouder en/of verzorger dat:
• Je kennis hebt genomen van de inhoud van deze brief.
• Je toestemming geeft voor deelname van je kind aan Klimmen tegen MS 2019.
• Je kind onder begeleiding van jou en/of door een door jou aangewezen volwassene
de Mont Ventoux zal opfietsen, opwandelen of afdalen.
Om de inschrijving van je kind definitief te maken vragen wij je bijgaand formulier volledig in te vullen,
te ondertekenen en voor 1 mei 2019 naar ons toe te sturen.
Je kunt het ondertekende en gescande formulier per e-mail sturen naar info@klimmentegenms.nl
Hebben wij het formulier niet voor 1 mei 2019 retour ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt de deelname
van je kind aan Klimmen tegen MS 2019 te beëindigen.
Let op! Bij deelname van meerdere kinderen uit een gezin moet de verklaring per kind ingevuld worden.
Met vriendelijke groet,
organisatie Klimmen tegen MS.

“Als je een bijdrage wilt leveren aan de strijd tegen MS
is er geen ander alternatief dan in beweging komen”
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Door het ondertekenen van dit formulier, bevestig ik als ouder en/of verzorger dat:
• Ik kennis heb genomen van de inhoud van pagina 1 van 2 van toestemmingsverklaring
voor deelnemer onder de 18 jaar.
• Ik mijn kind toestemming geef voor deelname aan Klimmen tegen MS 2019.
• Mijn kind niet zelfstandig de Mont Ventoux zal opfietsen, opwandelen of afdalen
• Mijn kind onder begeleiding van mijzelf en/of door een door mij aangewezen volwassene
de Mont Ventoux zal opfietsen, opwandelen en afdalen.
• Ik ben expliciet gewezen op de mogelijkheid voor deelnemers van Klimmen tegen MS om met
de pendeldienst die beschikbaar is gesteld door Klimmen tegen MS af te dalen.
Naam deelnemer:			

...................................................................................................................................................................................

Geboortedatum deelnemer:

..................................................................................................................................................................................

Naam van team:			

...................................................................................................................................................................................

(indien van toepassing)

￼
Naam begeleider:			

...................................................................................................................................................................................

Geboortedatum begeleider:

....................... ........................ ........................

Naam van team:			

..................................................................................................................................................................................

-

-

(indien van toepassing)

De deelnemer zal wel / geen (doorhalen wat van toepassing is)
gebruik maken van de mogelijkheid om met de pendeldienst af te dalen.
Ondertekend op:			

-

-

....................... ........................ ........................

Plaats:				...................................................................................................................................................................................
Naam ouder / verzorger:		
...................................................................................................................................................................................
e-mailadres:			...................................................................................................................................................................................
￼
Handtekening van ouder / verzorger: ...................................................................................................................................................................................
Volledig ingevuld en ondertekend voor 1 mei 2019 opsturen,
per e-mail naar info@klimmentegenms.nl.

“Als je een bijdrage wilt leveren aan de strijd tegen MS
is er geen ander alternatief dan in beweging komen”

