Team Scouting Academy

Trainingsvoorwaarden
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Basisafspraken
• De trainingen van Team Scouting Academy van Regio West-Brabant vallen onder de
verantwoordelijkheid van Stichting Scouting West Brabant ingeschreven bij de KVK
met nummer 20087714. De datum en locatie van alle trainingen worden gepubliceerd
op de website van de regio.
• Om je in te mogen schrijven voor een training moet je voldoen aan de
basisvoorwaarden zoals vermeld op de kwalificatiekaarten voor de diverse
kwalificaties zoals vermeld op de website van Scouting Nederland voor de diverse
kwalificaties. Houd er rekening mee dat je pas gekwalificeerd kan worden wanneer je
op de dag van kwalificatie de minimumleeftijd bereikt hebt voor de functie waarvoor je
kwalificeert. Je kunt wel eerder aan de training deelnemen.
• Tijdens alle trainingen zijn de volgende afspraken van kracht:
o We hebben allemaal de scoutingbelofte afgelegd. Houd je tijdens de
trainingen aan de scoutingbelofte en scoutingwet. Alle regels van Scouting
Nederland zijn ook van kracht. We maken aan het begin van de trainingen ook
wat praktische afspraken, afhankelijk van de aard van de training en de
locatie.
o Een actieve houding vinden wij erg belangrijk. Ook als je al heel lang leiding
bent: jouw ervaring kan anderen weer vooruit helpen.
o Het team Scouting Academy gaat er van uit dat je de gehele training
aanwezig bent, tenzij dat je dit vooraf met het team bespreekt en hiervan
schriftelijk bevestiging hebt ontvangen.
o Maak gerust gebruik van je mobiele telefoon tijdens de pauzes en de
informele momenten. Moet je bereikbaar zijn, overleg dit dan even met de
coördinator.
o Het is alleen toegestaan om alcohol te drinken na afloop van het formele
gedeelte van de training voor die dag. De regio hanteert het standpunt van
Scouting Nederland voor wat betreft het gebruik van alcohol en drugs tijdens
scoutingactiviteiten. Leden van Scouting houden zich aan de wet: onder de 18
jaar wordt er dus geen alcohol gedronken. Katers bestaan niet, dus let erop
hoeveel je drinkt want de volgende dag word je ook weer fris en fruitig
verwacht. Natuurlijk reken jij de drankjes (contant) af zoals aan het begin van
de training wordt afgesproken.
o Cursisten die het moeilijk vinden om zich aan de regels te houden zullen
hierop worden aangesproken. Volhardt de cursist in zijn wangedrag dan zal
de toegang tot de training worden ontzegd en het groepsbestuur van de
cursist gecontacteerd worden. De cursusbijdrage vervalt in dit geval aan de
regio en is niet terug te vorderen. Bij herhaaldelijk en of ernstig wangedrag
kan het regiobestuur besluiten de cursist voor een periode van één jaar uit te
sluiten van deelname aan toekomstige cursussen.
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Inschrijving cursisten
• Inschrijving voor trainingen gebeurt individueel via Scouts Online (SOL). De cursist is
zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de informatie.
• De informatie die door de cursist wordt ingevuld worden slechts gebruikt voor de
organisatie van de training waarvoor de cursist zich inschrijft. Op het inschrijfformulier
kan de cursist aangeven of de organisatie van volgende edities gebruik mag maken
van de contactgegevens om uitnodigingen en informatie over volgende edities te
verstrekken
• Als de cursist zich inschrijft gaat de cursist, of zijn wettelijke vertegenwoordiger,
akkoord met deze trainingsvoorwaarden.
• Door zich in te schrijven als cursist gaat de cursist akkoord met inschrijving op de
elektronische mailinglijst van de training. De cursist kan zich hier ten alle tijde voor
uitschrijven door een schriftelijk verzoek te richten aan het team Scouting Academy.
• Aanvullende voorwaarden voor minderjarige cursisten:
o Minderjarige cursisten hebben toestemming nodig van hun wettelijke
vertegenwoordiger om deel te nemen aan het evenement. Team Scouting
Academy gaat er van uit dat met de inschrijving is gecontroleerd dat deze
toestemming is verleend!
o Tijdens de training is een meerderjarige medecursist verantwoordelijk voor de
minderjarige medecursist. Wie dit is moet vooraf worden gecommuniceerd
met het team Scouting Academy.
o Het team Scouting Academy kan de inschrijving van een minderjarige cursist
weigeren wanneer er zich geen meerderjarige cursist voor de minderjarige
cursist verantwoordelijk stelt of het team Scouting Academy van mening is dat
er dringende redenen zijn waarom de minderjarige cursist ongeschikt is om
deel te nemen. Deze uitspraak is bindend en hiertegen kan geen beroep
worden aangetekend.
• De inschrijving in SOL moet volledig zijn afgerond op de datum die in SOL vermeld
staat. Hierna is inschrijven niet meer mogelijk.
• Als er meer inschrijvingen zijn dan er plaats is voor de training, hanteren we een
wachtlijst met de datum en tijd van het inschrijfsysteem. Je ontvangt na het volledig
invullen van het online inschrijfformulier een e-mail met een bevestiging. De
inschrijving is pas definitief na betaling.
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Gezondheidsformulier en contactgegevens
• De cursist is bij meerdaagse trainingen verantwoordelijk voor het inleveren van een
actueel en correct ingevuld gezondheidsformulier. Een voorbeeldformulier is te
vinden op de website van Scouting Nederland, het gebruik van eigen formulieren met
dezelfde strekking is toegestaan.
• Bij aanmelding overhandigt de cursist het gezondheidsformulier in een gesloten
enveloppe. De coördinator van het team Scouting Academy is gedurende de training
verantwoordelijk voor het bewaren van deze formulieren. Na afloop van het
evenement kan de cursist de enveloppe terugvragen aan de coördinator. Niet
opgehaalde enveloppen worden aan het einde van de training vernietigd.
• De informatie van het gezondheidsformulier mag in geval van nood, dit ter
beoordeling van het team Scouting Academy, worden ingezien door de coördinator,
zijn plaatsvervanger en de geregistreerde eerstehulpverleners. Ook kunnen de
gegevens worden overgedragen aan een (tand)arts of verpleegkundige van een
erkende zorginstelling. In geval van nood wordt er in het belang van de cursist
gehandeld en wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de contactpersoon
van de groep of het aangewezen noodnummer.
Betaling en annulering
• De cursusbijdrage voor de cursus wordt bepaald door het team Scouting Academy.
Het totaalbedrag wordt medegedeeld op de website en via SOL. Het bedrag in SOL
is hierbij bindend.
• Wat er inbegrepen is bij de cursusbijdrage wordt duidelijk vermeld op de website van
de regio.
• De cursist zorgt voor de tijdige betaling:
o De betaling moet uiterlijk op de dag voor de start van de training op de
rekening van Scouting Regio West-Brabant binnen zijn.
o De overschrijving dient te gebeuren ten bate van IBAN
NL46 INGB 0007 8716 15, T.n.v. Stichting Scouting West-Brabant, o.v.v. je
inschrijfnummer.
o Betaling gebeurt middels een handmatige of elektronische overschrijving. Er is
geen automatische incasso voorzien!
o Indien er niet op tijd betaald wordt, kan het team Scouting Academy de cursist
uitsluiten van deelname aan het evenement.
• Bij annulering geldt:
o Annuleer je voor het sluiten van de uiterlijke inschrijfdatum, dan ontvang je het
volledige bedrag terug.
o Annuleer je na het sluiten van de uiterlijke inschrijfdatum maar uiterlijk één
dag voor de start van het evenement, dan ontvang je het cursusbedrag min
tien euro administratiekosten terug.
o Annuleer je ná aanvang van de training, dan krijg je niets terug.
o Bij overmacht mag het Team Scouting Academy een uitzondering maken. De
uitspraak hierover is bindend en hiertegen kan geen beroep worden
aangetekend.
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Verzekering
• Voor cursisten is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van
Scouting Nederland van kracht. Meer informatie over verzekeringen is te vinden op
https://sol.scouting.nl/static/scoutshop/downloads/verzekeringen.html
o Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet
automatisch verzekerd, hiervoor kan een verzekering worden afgesloten via
de ScoutShop. Meer informatie over verzekeringen is te vinden op
https://sol.scouting.nl/static/scoutshop/downloads/verzekeringen.html
• Er wordt vanuit gegaan dat elke cursist verzekerd is tegen ziektekosten in Europa.
• Scouting Nederland noch regio West-Brabant en/of de organisatie van de training kan
aansprakelijk worden gehouden voor verlies, schade en/of diefstal aan goederen van
cursisten tijdens de training. Scouting Nederland noch regio West-Brabant en/of de
organisatie van de training kan aansprakelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel
als gevolg van deelname aan de cursus. Deelname geschiedt op eigen risico.
Overige voorwaarden
• Scouting Nederland, regio West-Brabant en de organisatie van de cursus hebben het
recht om beeldmateriaal dat tijdens de cursus gemaakt wordt, te gebruiken voor
publicitaire doeleinden (binnen scouting) zonder aparte toestemming van de cursist.
Bij bezwaar wordt hier rekening mee gehouden. Bezwaar moet voorafgaand aan de
cursus schriftelijk worden aangeven bij de organisatie van de cursus.
• Bij geschillen waarin deze voorwaarden niet voorziet, doet de coördinator van het
Team Scouting Academy in samenspraak met een bestuurslid van Scouting Regio
West-Brabant een uitspraak. Deze beslissing is bindend en hiertegen kan geen
beroep worden aangetekend.
• Per training kunnen er aanpassingen en aanvullingen zijn op deze voorwaarden.
Deze zullen expliciet worden vermeld op de website van de regio onder de
cursusinformatie van de desbetreffende training.
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