Contract 3 Ardennenkamp HYPERION LYCEUM
Het derde klas kamp komt eraan en we hopen dat dit kamp een van de hoogtepunten van het jaar gaat worden! We gaan met
alle derdeklassers op survivalkamp in de Ardennen. De nadruk van het kamp zal gelegd worden op kameraadschap,
groepsvorming en zelfstandigheid. Het kamp is van dinsdag 4 oktober tot en met vrijdag 7 oktober. Behalve een geweldige 4
dagen, zijn het daarnaast spannende en vermoeiende 4 dagen zowel voor jullie als voor de begeleiders die voor jullie
verantwoordelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat het kamp een mooie ervaring wordt voor alle deelnemers, is het belangrijk om
vooraf een aantal afspraken te maken. Wie ze niet naleeft, kan zichzelf maar ook de hele groep benadelen. Neem daarom de
afspraken nauwgezet door samen met je ouders/verzorgers: iedereen weet dan precies waar hij of zij aan toe is.










Leerlingen en begeleidende docenten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede sfeer en een goede gang
van zaken tijdens deze 4 dagen. Van alle deelnemers wordt een actieve deelname aan het programma verwacht. Dit houdt
onder andere in dat je altijd op tijd op de afgesproken plek bent. Realiseer je verder dat je te gast bent in de Ardennen:
Houd de omgeving schoon en netjes en gedraag je op correcte wijze. De instructies van de begeleiders moeten altijd
opgevolgd worden.
Alcoholgebruik wordt niet getolereerd.
Er mag niet gerookt worden.
Het bezit of gebruik van drugs is tijdens de hele week ten strengste verboden.
Ga nooit alleen op pad. Zorg dat je (buiten) altijd minimaal met z’n drieën bent in de omgeving van het kamp. Zorg dat je
altijd een kopie van de identiteitskaart en je zorgpas bij je hebt.
Om 23.00 uur moet het stil zijn op het kamp: vanaf dat moment is er een gepaste rust.
Geluidsboxjes, telefoons en andere elektronische apparaten zijn niet toegestaan gedurende de gehele reis.
In geval van overtreding van deze regels of bij onverantwoordelijk, gevaarlijk of aanstootgevend gedrag kunnen de
begeleiders sancties opleggen gedurende het kamp of daarna op school. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het
onvermijdelijk zijn dat een leerling voortijdig naar huis gestuurd wordt. Extra kosten die gemaakt moeten worden in
verband met onverhoopt wangedrag, inclusief eventuele extra vervoerskosten, worden doorberekend aan de leerling en
diens ouders/verzorgers.

===========================================================================================
Verklaring leerling (naam en klas):
Ik heb de inhoud en de strekking van de gedragsregels hierboven begrepen en met mijn ouders/verzorgers besproken en ik
verklaar mij aan die regels te zullen houden.
Datum:

2016

Telefoonnummer leerling:
Handtekening leerling:

Verklaring ouder(s) (naam):
Ondergetekende, ouder/verzorger van deze leerling, heeft kennis genomen van de regels hierboven en gaat akkoord met de
inhoud en eventuele consequenties.
Telefoonnummer ouder:
Tweede telefoonnummer ouder:
Handtekening ouder/verzorger:

