
Panda SpeeldagenPanda Speeldagen
Inschrijfformulier 
Kruis de gewenste dagen aan:

  Maandag 15 juli 2019   Dinsdag 16 juli 2019

  Maandag 22 juli 2019   Dinsdag 23 juli 2019

  Maandag 29 juli 2019   Dinsdag 30 juli 2019

  Maandag 5 augustus 2019   Dinsdag 6 augustus 20

  Maandag 12 augustus 2019   Dinsdag 13 augustus 2019

  Maandag 19 augustus 2019   Dinsdag 20 augustus 2019

Naam mama: Naam papa:

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

Telefoonnummer werk: Telefoonnummer werk:

Noodnummer:

Naam kind: 

Leeftijd: (6 - 12 jaar): 

Allergieën: 

Mijn kind mag   wel    niet  op de foto.      

Aanvullende informatie: Vergeet bij het brengen niet om reservekleding, 

mee te geven i.v.m. buiten activiteiten.   

Door het ondertekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene 

voorwaarden en geeft u toestemming dat uw kind onder ons toezicht hier

de hele dag mag blijven.

Naam Handtekening Datum

  Dinsdag 16 juli 2019

€ 47,50 per dag



Spelregels b�  de
Panda Speeldagen

Spelregels b�  de 
Panda Speeldagen

Om indoor speelparadijs Spelekids een veilige en prettige plek te 

laten zijn, is het nodig dat alle bezoekers zich aan de volgende 

huisregels houden:

•  Er moeten per dag minimaal 10 kinderen ingeschreven staan, mocht dit niet zo zijn krijg je 

1 week van te voren te horen of de dag komt te vervallen of wordt verschoven.

•  Kinderen die deelnemen aan de Panda Speeldagen dienen een leeftijd te hebben van 

6 tot 12 jaar.

• Kosten € 47,50 per kind, gelieve vooraf te betalen via de gekregen IDeal link.

• De kinderen moeten zelfstandig naar het toilet kunnen.

•  Er moet iemand telefonisch bereikbaar zijn, in verband met eventuele calamiteiten.

• Geef je kind een tasje met reservekleding, zonnebrand en een pet mee. 

•  Alle kinderen dragen Spelekidshesjes voor herkenbaarheid.

•  Sieraden dragen is niet toegestaan.

•  Kinderen mogen alleen verblijven en spelen bij Spelekids onder begeleiding en 

verantwoordelijkheid van ons animatieteam.

•  Ouders en/of begeleiders en kinderen mogen niet met schoenen aan in 

Spelekids komen. Je kunt je schoenen in de vakken bij de garderobe zetten.

•  Ouders en/of begeleiders die liever niet hun schoenen uitdoen, zijn verplicht 

onze overschoenen te lenen en over hun schoenen te doen.

•  Spelekids is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal, verlies of andere schade 

in welke vorm dan ook. Het spelen bij Spelekids is altijd op eigen risico.

•  Aanwijzingen van het Spelekids team en de geschreven regels van 

Spelekids dienen altijd opgevolgd te worden.

 Het Spelekids team kan bezoekers die zich niet aan de regels houden 

verwijderen.


