Inschrijfformulier
Zeilend en innoverend naar Springtij: een geheel verzorgde trip!
20 t/m 24 september 2021
Het ROC van Flevoland - Amsterdam gaat graag met jullie op avontuur! Samen met Sail for
the Future bundelen wij de krachten om bedrijven te ondersteunen bij hun transitie naar
een duurzame bedrijfsvoering. Zeilend richting het Springtij Forum 2021 op Terschelling
gaan we samen met enthousiaste studenten, experts en bedrijven interessante
vraagstukken aan over duurzaamheid en circulariteit. Tijdens deze tweedaagse zeiltocht
doorlopen we een ontwerpproces waarbij we al onze kennis en ideeën inzetten om tot
realistische oplossingen te komen voor de vraagstukken van de aangesloten bedrijven. Op
Springtij delen we onze resultaten en zijn we onderdeel van het programma. Check de
website voor meer informatie over het Springtij. Doe jij mee met dit avontuur?
Naam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Indien leerling jonger dan 18 jaar:
Voornaam voogd:
Achternaam voogd:
Telefoonnummer:
Overige opmerkingen:
*Bij het aanmelden wordt ervanuit gegaan dat je er van 20 t/m 24 september bij bent. Er
wordt op jouw deelname gerekend, wees hiervan bewust. De organisatie gaat uit van
enthousiaste studenten die zich tijdens dit avontuur met een professionele houding inzetten.
Er wordt verwacht dat je deze verantwoordelijkheid kunt dragen en rekening houdt met de
kaders die vanuit de begeleiding gegeven worden.
**Voor het regelen van vrijstellingen of verdere vragen kun je terecht bij Britt Molenkamp
via b.molenkamp@rocvf.nl.

Overeenkomst Sail for the Future en Springtij
De regels zijn:
• Je bent te gast, zowel op de boot, als tijdens het Springtij evenement. Gedraag je
zoals je zelf zou willen dat gasten in jouw huis zich gedragen.
• Het is niet toegestaan te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen.
• Bij drugsgebruik word je direct teruggestuurd naar Lelystad, op eigen kosten.
• Je neemt deel aan het aangeboden programma.
• Verdere regels die vanuit de organisatie gedeeld worden volg je op.
Als de begeleiders van mening zijn dat een student zich niet aan deze regels houdt en/of
wangedrag vertoond hebben zij het recht de leerling van verdere deelname uit te sluiten.
Op kosten van de student en/of ouders/verzorgers wordt de student naar huis gestuurd.
Iedereen die meegaat met de trip naar Terschelling, georganiseerd door MBO College
Lelystad, dient deze overeenkomst te ondertekenen. Je geeft hiermee aan dat jij op de
hoogte bent van de regels die gelden. Dat je de regels accepteert en de consequenties
aanvaardt indien je de regels overtreedt.
Onderstaande gaat akkoord met de overeenkomst en de regels, die door MBO College
Lelystad zijn opgesteld.
Voor en achternaam:

______________________________

Geboortedatum deelnemer:

______________________________

Handtekening deelnemer:

______________________________

Handtekening ouder/verzorgen:
(Indien minderjarig)

______________________________

