Regels met betrekking tot het gebruik van de landijsbaan
aan de Jachtlaan te Driebergen-Rijsenburg door scholen/BSO
Het bestuur van de ijsclub De Eendracht zal de ijsbaan ter beschikking stellen met in acht name van de
onderstaande regels en afspraken:
1.

Maken van de afspraak
De afspraak kan telefonisch *) worden gemaakt, maar bij voorkeur d.m.v. een e-mailbericht via het
contactformulier op de website **) van de ijsbaan.
(vindbaar onder de knop ‘’scholen’’/ formulier)
*) tel. 0343 - 21343 of 06 - 49614154 - contactpersoon: dhr. Paul Sloven
( alléén b.g.g. : 0343 – 531798 of 06 - 12284707 ( Marcel van Eis )
**) website: www.ijsbaandriebergen.nl
Let op! De aanvraag dient minimaal 2 werkdagen vóór de gewenste datum bij ons binnen te zijn. Dit heeft te maken
met het verzorgen van de inkopen en de planning van het vrijwillig personeel.

2.

Inhoud van de afspraak
De afspraak dient gegevens te bevatten over
a. de gewenste dag
b. het tijdstip van aankomst en vertrek
c. naam van de school
d. contactpersoon (+ telefoonnummer)
e. aantal begeleiders en het totaal aantal personen wat tegelijkertijd komt
f. Gewenste consumpties
g. gewenste wijze van betaling (contant ter plaatse of op rekening). Ter plaatse wordt de
nota/kwitantie, wederzijds ondertekend en meegegeven.

3.

Capaciteit
I.v.m. onze capaciteit aan vrijwillig personeel verzoeken wij u de totale groepsgrootte niet groter te maken
dan ± 100 personen. Ook is het wenselijk om met de andere scholen in Driebergen af te stemmen zodat
niet een aantal scholen tegelijk afspreekt.

4.

Tijden
Afspraken worden uitsluitend gemaakt op dagdelen in de week van 10.00 - 12.00 uur en
13.00 - 15.00 uur

5.

Tarief
Het bestuur van de ijsclub heeft onderstaand tarief vastgesteld
a. Basistarief
€ 0,50 per kind
b. + 1 drankje (choco o.i.d.)
€ 1,00 per kind
c. + 1 drankje en 1 koek
€ 1,50 per kind

6.

Gebruiksregels
De school/groep betreedt de ijsbaan onder voorbehoud van de onderstaande regels.
a. De groepsleiding zal zich eerst melden bij één van de ijsbaanmedewerkers , herkenbaar aan grijsgroen jack
met geel ijsbaan-embleem ( zie kop van deze brief )
b. De groepsleiding is verantwoordelijk voor de gezamenlijke aankomst en het gezamenlijke vertrek op de
afgesproken tijdstippen;
c. Bij besteld consumptiegebruik graag de groep in kleinere delen opsplitsen ;
d. De begeleiding ziet toe op het verblijf op de ijsbaan;
e. De begeleiding ziet toe op het netjes achterlaten van het terrein;
f. De begeleiding ziet toe op het ordelijk stallen van de fietsen;
g. De ijsclub stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of schade aan goederen dan wel opgelopen persoonlijk
letsel.
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