NICES 2017
Nederweert International Camp for European Scouts

Deelnemersvoorwaarden
Definitie deelnemers: met de term deelnemers wordt bedoeld jeugdleden, leidinggevenden en
ondersteunende kaderleden van Scoutinggroepen met een minimumleeftijd van 14 jaar, die zich
voor het evenement hebben ingeschreven.
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Algemene voorwaarden
NICES wordt gehouden in de gemeente Nederweert. Het evenement begint op zaterdag 29
juli 2017 en eindigt op dinsdag 8 augustus 2017.
De deelnemers dienen op 29 juli 2017 een minimumleeftijd van 14 jaar te hebben. Het is niet
toegestaan kinderen mee te nemen naar NICES die jonger zijn dan 14 jaar.
Alle deelnemers aan NICES zijn geregistreerd lid van Scouting.
Het deelnemen aan NICES geschiedt op eigen risico, tenzij de organisatie aantoonbaar in
gebreken of nalatig is geweest.
De huisregels van NICES zijn onlosmakelijk verbonden aan deze deelnemersvoorwaarden. Bij
het akkoord gaan met deze voorwaarden gaat de deelnemer ook akkoord met de huisregels.
Inschrijving en annulering
Inschrijving
Inschrijving voor NICES is mogelijk per dag als groep of als individu.
De inschrijving voor NICES gebeurt door het individuele lid van Scouting of door de
contactpersoon van de groep, via het online inschrijfformulier op de website.
Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de
deelnemer/contactpersoon een deelnameformulier met een registratienummer en factuur
per email.
Betaling van het inschrijfgeld houdt tevens in dat de deelnemer instemt met de gedane
inschrijving en deelnemersvoorwaarden.
De inschrijver van de groep is tevens contactpersoon. Hij/zij is verantwoordelijk voor deze
inschrijving, het verstrekken van juiste/correcte informatie en de betaling van de kosten die
aan de inschrijving verbonden zijn. De contactpersoon is dus zelf verantwoordelijk voor het
verkrijgen van het inschrijfgeld van de door hem ingeschreven deelnemers.
Door betaling van het inschrijfgeld verklaart de contactpersoon dat hij/zij bevoegd is namens
de deelnemers op te treden.
De contactpersoon moet de individuen van de groep aanmelden op de deelnemerslijst.
Inschrijvingen (van meer deelnemers van een al ingeschreven groep) na 1 maart 2017 zijn
mogelijk. Er moet een nieuw inschrijfformulier worden ingestuurd. Deze inschrijvingen
worden alleen geaccepteerd indien het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt.
Controle bij aankomst
Bij aankomst op het terrein van NICES vindt controle plaats van de persoonsgegevens die
door middel van de inschrijving bij de organisatie bekend zijn, waarmee tevens gevraagd kan
worden om een geldig legitimatiebewijs. Er wordt gecontroleerd of de groep of deelnemer
de deelnemersbijdrage volledig betaald heeft.
Na deze controle krijgt de deelnemer een deelnemerspas die verder als toegangsbewijs op
het terrein tijdens het hele evenement gedragen dient te worden.
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2.3.

Wijziging inschrijving
Tot en met 1 maart 2017 kan de inschrijving kosteloos worden gewijzigd door de deelnemer.
2.4.
Annulering
2.4.1. Annulering tot 1 maart 2017
De gedane betalingen worden met uitzondering van het inschrijfgeld ad. € 25,- terugbetaald.
Bij annulering is de inschrijver het inschrijfgeld verschuldigd als tegemoetkoming van de
gemaakte kosten.
2.4.2. Van 1 maart 2017 tot en met 15 mei 2017, is inschrijver bij een (gedeeltelijke) annulering
30% van de deelnemersbijdrage verschuldigd. Bij een (gedeeltelijke) annulering na 15 mei
2017 moet 100% van de deelnemersbijdrage betaald worden. Er vindt dan dus geen
restitutie plaats.
2.4.3. De uiterste inschrijfdatum voor NICES is 1 maart 2017 (mits het maximale aantal deelnemers
nog niet is bereikt).
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Deelnemersbijdrage & betaling
De deelnemersbijdrage voor NICES bedraagt € 23,00 (drieëntwintig euro) per persoon per
overnachting.
Voor een beperkt aantal inschrijvingen geldt er een tijdelijke vroegboekkorting van € 2,-.
Totdat dit aantal is bereikt geldt er een tijdelijk deelnemersbijdrage van € 21,-. Wees er dus
snel bij met je boeking.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 en moet betaald zijn binnen 2 weken na boeking. Betaling
van inschrijfgeld en deelnemersbijdragen moeten door de deelnemer(s) zelf worden
overgemaakt op het IBAN-nummer NL65 RABO 0146 4252 35 van Scouting Nederweert.
30% van de deelnemersbijdrage dient betaald te zijn voor 1 maart 2017.
Het resterend gedeelte (70% van de deelnemersbijdrage minus het inschrijfgeld) moet
betaald zijn voor 15 mei 2017. Op deze datum moet dus de volledige deelnemersbijdrage zijn
betaald.
30% van de deelnemersbijdrage van toegevoegde deelnemers van een al ingeschreven groep
na 1 maart 2017 en voor 1 mei moet binnen 2 weken worden betaald. Het resterend deel
moet gelijktijdig met de deelnemersbijdrage van de groep worden betaald.
Inschrijvingen na 1 mei (ook toegevoegde deelnemers van een al ingeschreven groep)
moeten binnen 2 weken na inschrijving zijn bijgeschreven op het IBAN-nummer van Scouting
Nederweert.
Betalingen op andere wijze zoals via creditcard of cheques worden niet geaccepteerd.
De deelnemers waarvan blijkt dat zij bij aanvang van het evenement volgens de financiële
gegevens nog niet hebben betaald, zijn verplicht om bij aanmelding aan de poort contant te
betalen.
In de deelnemersbijdrage is niet inbegrepen:
- Het vervoer (van deelnemers en hun materialen) naar en van het kampterrein van NICES
(in overleg tegen vergoeding van de kosten wel mogelijk).
- Ontbijt, lunch, diner, en andere (drank)consumpties, die verkrijgbaar zijn op het
kampterrein.
Schade, aansprakelijkheid en verzekering
Alle deelnemers dienen te beschikken over een ziektekostenverzekering. Eventuele medische
kosten die niet door de verzekering van de deelnemer vergoed worden, komen voor rekening
van de deelnemer zelf.
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Voor Nederlandse deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van en schade aan
materiaal en persoonlijke bagage zijn niet verzekerd. Indien gewenst kan via het landelijk
servicecentrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering worden afgesloten.
De volledige informatie hierover is te vinden op de website van Scouting Nederland,
www.scouting.nl.
Scouting Nederweert noch NICES kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of
beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens NICES of gedurende de reisdagen.
Scouting Nederweert noch NICES kan aansprakelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel
opgelopen tijdens NICES of gedurende reisdagen.
Overige voorwaarden
Scouting Nederweert en NICES hebben het recht om audiovisueel materiaal dat tijdens NICES
gemaakt wordt te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of
financiële tegemoetkoming van en aan de deelnemer.
Om NICES in goede banen te leiden kunnen huisregels niet ontbreken. Vanzelfsprekend
wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze huisregels houden. De organisatie
heeft het recht om bij overtreding van deze regels sancties op te leggen dan wel over te
gaan tot verwijdering van betreffende deelnemer van NICES. Deze deelnemer kan vervolgens
geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De huisregels
zijn terug te vinden op de website van NICES (http://www.nices.nl) en maken deel uit van de
deelnemersvoorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de
NICES organisatie.
Door inschrijving en deelname aan NICES wordt verondersteld dat de deelnemer op de
hoogte is van alle voorwaarden van NICES en van Scouting Nederland. Door deelname aan
NICES gaat de deelnemer hier nadrukkelijk mee akkoord.
Naast de reguliere communicatiekanalen, worden ook e-mail en boodschappen via mobiele
telefoon (in geval van SMS kosteloos voor de ontvanger) gebruikt om de deelnemers van
informatie te voorzien over NICES. De deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van
berichten op zijn e-mailadres en mobiele telefoon.
Scouting Nederweert en NICES hebben het recht om e-mail adressen ook na afloop van
NICES 2017 te gebruiken om deelnemers te informeren over (toekomstige edities van) NICES.
Elke deelnemer houdt zich zelf zo goed mogelijk op de hoogte van alle informatie over de
NICES die via nieuwsbrieven, website, mobiele kanalen, etc. wordt verspreid.
Scouting Nederweert en NICES kunnen bij bepaalde gelegenheden het maken van beeld- en
geluidsmateriaal (foto/video/audio) weigeren.
De ontwerp- en eigendomsrechten van alle producten, activiteiten en programma's die ten
dienste van NICES worden ontwikkeld door een deelnemer worden overgedragen aan NICES.
De ontwikkelde ontwerpen, producten en programma's mogen niet zonder voorafgaande
toestemming worden gebruikt door individuen.
Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
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