‘Spelregels’ (algemene voorwaarden) deelname geRAAKt!
Algemeen:

 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op deelname aan het project





geRAAKt!
Na getoonde belangstelling, wordt in onderling overleg op basis van beschikbaarheid
van geRAAKt!-team, school en externe locaties (zowel leerlingen, leerkrachten als
ruimtes op school en op locatie) een planning gemaakt voor alle geRAAKt! activiteiten.
Zodra school en geRAAKt!-organisatie beiden akkoord zijn met de planning van het
project, wordt de school/groep als definitieve deelnemer ingeschreven.
De school ontvangt voor deelname een factuur op basis van vooraf goedgekeurde
offerte.

Het geRAAKt!-team en het schoolteam:






De leden van het geRAAKt!- docententeam zijn in het bezit van een VOG.
Leerkrachten van de school participeren bij de activiteiten en zijn bij alle activiteiten
aanwezig voor (praktische) ondersteuning van de geRAAKt! docent.
Bepaalde vooraf benoemde activiteiten van het project worden door leerkrachten van
de school zelf uitgevoerd. Hierover wordt voorafgaand aan de start van het project
informatie gegeven.
De school zorgt dat de geRAAKt!-trainers hun activiteiten in geschikte ruimtes kunnen
uitvoeren. Hierover is vooraf overleg met de geRAAKt!-coördinator.

Programma-onderdelen op locatie:


De school is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van begeleiding op, naar en van
de externe locaties.

Onvoorzien en annuleringsvoorwaarden:








Na akkoord op de projectplanning, is de school/groep definitief ingeschreven voor
geRAAKt!.
Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden door de school brengt de
geRAAKt!-organisatie op basis van onderstaande voorwaarden een percentage of
bedrag van de deelnemersbijdrage in rekening:
Bij annulering tot 4 weken voor de startdatum van overeengekomen activiteiten:
Er worden administratiekosten a 25 euro in rekening gebracht per school.
Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum van de geRAAKt! activiteiten: 50% van
het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van de geRAAKt!
activiteiten: 100% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht.
Annulering dient te geschieden door teken- en beslissingsbevoegde persoon per
aangetekende brief of e-mail.
Indien door onvoorziene omstandigheden geRAAKt! activiteiten geen doorgang kunnen
vinden volgens planning, door annulering vanuit de geRAAKt!-organisatie (bijvoorbeeld
door ziekte geRAAKt! docent) wordt in onderling overleg met de school een passend
alternatief en vervangend moment gekozen.

Foto en film:




De school staat geRAAKt!-organisatie toe dat er foto- of filmopnames worden gemaakt
ten tijde van de activiteiten. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het
archief van geRAAKt! en publicaties rondom educatiedoeleinden van ADO Den Haag in
de Maatschappij en Holland Dance.
De school draagt er zorg voor dat de geRAAKt!-organisatie op de hoogte is indien
bepaalde leerlingen niet op beeld mogen voorkomen en maakt dit schriftelijk, per mail
kenbaar.

Aansprakelijkheid:




De geRAAKt! docenten worden op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele
relevante (medische) problemen van deelnemende leerlingen aan lessen, workshops of
locatiebezoek, welke in verband met de persoonlijke veiligheid van de leerling en zijn
omgeving van noodzakelijk belang zijn.
De geRAAKt!-organisatie is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, letsel of
ongevallen tijdens de activiteiten. Tevens is zij niet aansprakelijk voor diefstel en/of
zoekraken van persoonlijke eigendommen op de externe locaties.

