Chiro Juventud Wichelen

Inschrijvingsvoorwaarden
(Onder voorbehoud van wijzigingen)
Bij inschrijving gaan de leden en hun ouders akkoord met onderstaande bepalingen.

Proefperiode
De eerste 3 zondagen van het Chirojaar zijn een gratis probeerperiode. Het lid is ook dan
volledig verzekerd. Vanaf de 4de zondag van het Chirojaar moet het inschrijvingsgeld
betaald zijn om verzekerd te blijven.

Mailing
Het lid (en zijn ouders) gaat automatisch akkoord met het ontvangen van onze Chiro
e-mails. Deze worden op regelmatige basis verstuurd en bevatten praktische informatie
omtrent onze Chirowerking.
De, tijdens de inschrijving opgegeven, e-mailadressen worden automatisch toegevoegd aan
ons mailsysteem. Indien gewenst kan er ook uitgeschreven worden van de mailinglijst. Dit
kan door op de uitschrijflink te klikken onderaan elke mail en de uitschrijfprocedure te
volgen.
De e-mailadressen worden echter nooit doorgegeven aan derden (zie hieronder).

Privacy
Persoonlijke gegevens
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze worden ingegeven in het
inschrijvingssysteem van Chiro Nationaal. Enkel de huidige leiding heeft toegang tot deze
gegevens. Voor eventuele wijziging van deze gegevens kan u contact opnemen met de
leiding.

Medische fiche
De medische fiche dient zo nauwkeurig mogelijk ingevuld te worden. Alle gegevens worden
strikt vertrouwelijk behandeld. Enkel de huidige leiding heeft toegang tot deze gegevens.
Alle ingevulde medische fiches worden op het einde van het werkjaar vernietigd.

Beeldmateriaal
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal in Chiro-gerelateerde publicaties zoals
o.a. onze website en social media, wordt de toestemming van het lid (en zijn ouders)
verondersteld. Het gaat hierbij eerder om spontane sfeeropnames in Chiro context zoals
bijvoorbeeld een groepsfoto of sfeerfoto’s tijdens de activiteiten en op kamp. De betrokken
leden (en ouders) kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.

Geschillen
Bij eventuele geschillen is de leiding steeds het eerste aanspreekpunt; niet de pers, de
gemeente of gelijk welke andere instantie. Wij staan altijd open voor opmerkingen en
proberen in overleg tot een goede oplossing te komen.
De leiding heeft altijd het recht om de ouders van de leden te contacteren bij eventuele
problemen. Zelfs als deze leden reeds meerderjarig zouden zijn.

