
 

    
Je hebt een eigen helm.  OF Je leent een helm van de school.  Code:  

…………… 

 

Je kan slechts één kruisje zetten. De code wordt ingevuld door de organisatie. 
 

Afspraken  

Alle deelnemers 
- Iedereen is verplicht een helm te dragen tijdens het skiën of het snowboarden, 
- je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen of geleende helm, 
- tijdens de busreis neem je deze helm mee in je bagage (in het helmzakje tussen je kleren), 
- er worden onderling geen helmen uitgewisseld, 
- deze fiche wordt getekend door de ouders, je geeft deze fiche en je EZVK af op dinsdag 29 maart. 
 

Deelnemers die een helm lenen 
- Je komt je helm afhalen op dinsdag 29 maart tussen 10u05 en 12u40 in het technieklokaal,  
- breng dit blaadje en een lege (rug)zak mee om de helm veilig naar huis te vervoeren, 
- je helm wordt alleen aangepast door iemand van de organisatie, 
- een helm dient voor je veiligheid en mag nooit vallen of beschadigd geraken, 
- indien je helm toch beschadigingen oploopt, wordt dit achteraf verrekend, 
- je komt je helm terugbrengen op dinsdag 19 april vanaf 12u00 in het technieklokaal. 
 

Ouder tekent hieronder voor akkoord. 
 
                       Handtekening: ………………………. 
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