
REGISTRATIE FORMULIER 
LEERLINGEN  

  
Jeugd Conferentie PeaceJam België 23-

24 februari 2019  
  

KULeuven campus, Leuven  
  

Alleen voor officieel gebruik, gelieve hier niet te schrijven.  
Deelname kost betaald :     Niet betaald :   Bedrag financiële steun :      

  
**TYP OF VUL IN MET BLOKLETTERS**  

Naam en voornaam: __________________________________________________________  
Adres thuis: _________________________________________________________________  
Stad: _________________________ Provincie: ___________________ Postcode: _________ 
Telefoonnummer: ________________________ GSM: _______________________________  
Geboortedatum: ______________________________________________________________  
Email adres: _________________________________________________________________  
  
School/Organisatie: ___________________________________________________________  
Naam Leraar/Begeleider: _______________________________________________________  
Naam Ouder/Voogd: __________________________________________________________  
Telefoonnummer Ouder/Voogd: ____________________ GSM: _______________________  
  
Heb je vroeger een Peacejam evenement bijgewoond?  NEE JA  Zo ja, hoe vaak? ____  
  
LET OP: al het eten dat geserveerd wordt is vegetarisch. Mocht u andere voedingsbehoeften 
/beperkingen hebben, raden wij u aan om uw eigen maaltijden mee te brengen.  
  

 VEREISTE REGISTRATIEKOSTEN  
Financiële steun is beschikbaar op aanvraag. Neem gerust contact met ons op.  

  
De kostprijs ter deelname aan de conferentie bedraagt 50€  per persoon.  Er is een vroegboek deelname prijs  

 van 40€ per persoon t.e.m. 30 januari.    Ander bedrag: _____€  
  

 Overschrijving    Cash   Mijn school / organisatie betaalt  
  

PEACEJAMMER CONTRACT  
Als deelnemer aan het Peacejam evenement ga ik hierbij volledig akkoord met volledige 
deelname aan het PeaceJam evenement en zal volledig meedoen met alle deelnemers. Ik zal 
ten allen tijde bij het programma blijven en de conferentie niet verlaten zonder toestemming 
van mijn leraar/begeleider, PeaceJam personeel en mijn Familie Groep Mentoren. Ik ga 
akkoord met het op stil zetten van mijn mobiele telefoon tijdens het gehele evenement en 
deze alleen te gebruiken indien nodig.  
  

WAT IK MEEBRENG  
Geschikte/comfortabele kleding, pennen, potloden, notitieboekje,camera (optioneel).Vragen ? 

Neem contact op met belgium@peacejam.org  



MEDISCHE INFORMATIE 
LEERLING  

Om ons te helpen om in alle fysiek behoeften van 
de deelnemers te kunnen voorzien en in geval van 
nood bijstand te verlenen, geef a.u.b. zoveel 
mogelijk informatie. Deze informatie heeft geen 
enkele invloed op deelname van de jongere aan de 
conferentie.  

  
Naam en voornaam: __________________________________________________________  
School/organisatie: ___________________________________________________________  
Naam en voornaam ouder/voogd: ________________________________________________  
Telefoonnummer ouder/verzorger:___________________ GSM:________________________  
  
Zijn er enige fysieke beperkingen waarvan u ons op de hoogte wilt brengen zodat wij daar 
rekening mee kunnen houden tijdens de jeugdconferentie en deze toegankelijk maken voor 
alle deelnemers?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
  
Voeding, Medicijnen, Seizoensgebonden of andere Allergieën (Omschrijf a.u.b.):  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
  
Welke medicijnen neemt de leerling?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
  
Naam van de huisarts:__________________________Telefoonnummer: _________________  
  
Contact in geval van nood. (Geef a.u.b. de naam en contactgegevens van een andere 
volwassene dan bovenvermelde ouder/voogd.)  
Naam en voornaam: __________________________________________________________  
Relatie : _________________________________ Telefoonnummer: ____________________  
  
Enige andere gezondheidsproblemen waarvan u ons op de hoogte wilt brengen ?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



PEACEJAM LEERLING  

AANSPRAKELIJKHEID  

  

  

  

  

Deze aansprakelijkheid wordt uitgevoerd op ____________ (datum), door  
___________________________________ (naam van deelnemer “de leerling”) 
 (gezamenlijk “de aansprakelijke”) ten gunste van PeaceJam Foundation, PeaceJam Belgie, en KULeuven 
(gezamenlijk “aansprakelijke partijen”).  
  
Gegeven dat het de leerling is toegestaan om deel te nemen aan de PeaceJam Jeugd Conferentie of PeaceJam Slam, educatieve 
workshops en evenementen die plaatsvinden op 23-24 februari 2019  (de “activiteiten”) met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot 
muzikaal entertainment, games, gemeenschapsevenementen, enz. De aansprakelijke bevestigd hierbij dat zij de kans hebben gehad 
kennis te nemen van de aard van de activiteiten en de manier waarop deze worden uitgevoerd. Met deze kennis, of met de 
beslissing om deze informatie niet in te willen zien, neemt de aansprakelijke alle risico’s op zich met betrekking tot de activiteiten en 
stelt hierbij verder de aansprakelijke partijen en haar instructeurs, medewerkers, werknemers, vrijwilligers, operatoren, 
coördinatoren en vertrouwenspersonen vrij van enige verantwoordelijkheid voor schade, letsel of beschadiging waar de leerling aan 
blootgesteld kan worden terwijl deze zich bezighoudt met de activiteiten, reist naar en vanuit de locatie van de activiteiten, of als 
gevolg van de aanwezigheid van de leerling bij of in de buurt van de locatie van de activiteiten, met inbegrip van alle risico’s die 
daaraan verbonden zijn, voorzien of onvoorzien, en ongeacht die voortvloeien uit nalatigheid van de ontheven partijen van hun 
instructeurs, medewerkers, werknemers, vrijwilligers, operatoren, coördinatoren en vertrouwenspersonen. De aansprakelijke gaat 
verder akkoord met het bewaren en vrijwaren van aansprakelijke partijen tegen aanspraken van aansprakelijke of van hun familie, 
landgoed, erfgenamen of rechtverkrijgenden, die voortvloeien uit de activiteiten.  
  
De aansprakelijke erkent hierbij dat de activiteiten ook het vervoer per bus, privé voertuig of andere manieren van transport kan 
inhouden en activiteiten kunnen bevatten buiten het kader van de traditionele academische functies inclusief activiteiten in buurten 
waarbij direct persoonlijk contact met mensen van de gemeenschap plaatsvindt. De aansprakelijke erkent hierbij dat de deelname 
van de leerling vrijwillig is en dat dit soort van deelname potentieel risico’s met zich meebrengt die onmogelijk te voorspellen zijn en 
buiten het kader kunnen vallen van de risico’s geassocieerd met traditionele academische functies. Deze risico’s zijn inclusief maar 
niet gelimiteerd tot verlies of schade van/aan persoonlijke bezittingen en het risico op ziekte, persoonlijk letsel, overlijden, enz., 
terwijl aan deze activiteiten deelgenomen wordt.  
De aansprakelijke geeft hierbij toestemming aan PeaceJam of aan personeelsleden van de universiteit, in het geval de 
aansprakelijke niet bereikt kan worden per telefoon, om toestemming te verlenen aan een arts en/of ziekenhuis voor medische hulp 
bij noodgevallen of chirurgie van hun kind terwijl deze deelneemt aan de PeaceJam activiteiten en gaat akkoord dat de 
aansprakelijke alle financiële verantwoordelijkheden op zich neemt voor alle gemaakte kosten tengevolge van het genoemde 
medische noodgeval.  
De aansprakelijke begrijpt dat sommige activiteiten fysiek en/of emotioneel belastend kunnen zijn. De aansprakelijke bevestigt dat 
de leerling niet onder behandeling van een arts staat voor enige aandoeningen die de gezondheid van de leerling in gevaar kan 
brengen, of de gezondheid van andere deelnemers in gevaar brengt. De aansprakelijke begrijpt dat het risico bestaat op lichamelijk 
letsel met betrekking tot de leerling door deelname van de leerling aan de activiteiten.  
De aansprakelijke verleent hierbij de aansprakelijke partijen en alle personen of entiteiten die in hun naam handelen het recht om 
foto’s, films, vastgelegde film, geluidsopnamen en andere media presentaties van elk soort hierbij te reproduceren, toe te kennen of 
te gebruiken waarin de leerling voor kan komen en die gemaakt of geproduceerd worden in verband met de activiteiten.  
De aansprakelijke geeft hierbij aan dat de voorwaarden van deze aansprakelijkheid contractueel zijn en niet slechts een overweging 
zijn en dat zij het document uit eigen vrije wil hebben ondertekend. De aansprakelijke geeft hierbij aan dat zij volledig geïnformeerd 
zijn over de inhoud van dit aansprakelijkheidsformulier door het te lezen voordat zij hiervoor tekenen.  
 

Naam en voornaam van de leerling: _______________________________________________________  

Handtekening van de leerling: _____________________________________ Datum: _______________  
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