Spelregels Surf Project 2019
In dit document vind je de spelregels van het Surf Project voor deelnemers en ouders* van deelnemers.
Door het volgen van de spelregels kunnen we er samen voor zorgen dat het Surf Project een zo positief en
veilig mogelijke ervaring blijft voor iedereen! We vragen je dit document goed door te lezen, en te
bewaren op een plek waar je het gemakkelijk terug kunt vinden.
* Met 'ouder' wordt in dit document bedoeld: ouder, verzorger, of andere persoon die de zorg draagt
voor de deelnemer.

Spelregel 1: Eigen bijdrage
Het Surf Project vraagt aan (ouders van) deelnemers een eigen bijdrage, zoals vermeld op de website.
Spelregel 2: Afzeggen door deelnemer
Het Surf Project maakt gebruik van een grote groep enthousiaste vrijwilligers om de surflessen voor
de deelnemers mogelijk te maken. Het is belangrijk dat de deelnemers op de vrijwilligers kunnen
rekenen, maar ook andersom. Als een deelnemer een les onverhoopt moet afzeggen, vragen wij de
ouder dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de deelnemerscoördinator van de locatie waarop de
deelnemer surft.
Afzeggingen kunnen tot 24 uur voor aanvang van de les via e-mail doorgegeven worden. Voor lastminute afzeggingen (binnen 24 uur voor aanvang van de les) vragen wij de ouder telefonisch contact
op te nemen, zodat het Surf Project de afzegging op tijd kan doorgeven aan de begeleider(s) van de
deelnemer.
Spelregel 3: Afzeggen door Surf Project
De data en tijden van de surflessen zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en
beschikbaarheid van vrijwilligers. Bij hevige storm, onweer of andere (weers)omstandigheden die het
onveilig maken om het water in te gaan zal de les worden afgezegd door het Surf Project. De
deelnemers worden hier per e-mail of telefonisch van op de hoogte gesteld. Het Surf Project zal er in
dit geval naar streven de les te verplaatsen naar een andere datum. Of dit lukt, is afhankelijk van de
beschikbaarheid van vrijwilligers en surfleraren.
Spelregel 4: Vragenlijsten Surf Project
Het Surf Project hecht veel waarde aan evaluaties en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kunnen
de lessen continu worden verbeterd en kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen blijven
surfen. Het Surf Project zal om deze reden ouders vragen om op enkele momenten tijdens het seizoen
vragenlijsten in te vullen over hoe het met hun kind gaat, en hoe de surflessen ervaren worden.
Informatie over hoe het Surf Project deze gegevens verwerkt is terug te vinden in de privacy policy (zie
www.surfproject.nl).
Spelregel 5: Omkleden
De ouder helpt de deelnemer met het omkleden in de kleedkamer. Hierbij kan altijd hulp gevraagd
worden aan de organisatieleden of vrijwilligers van het Surf Project.
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Spelregel 6: Starttijd surfles
Het Surf Project hecht grote waarde aan het op tijd starten met de lessen, in verband met de structuur
en voorspelbaarheid voor de deelnemers. Het Surf Project vraagt ouders dan ook om te zorgen dat de
deelnemer op tijd aanwezig is en omgekleed is, voordat de les start. Hierbij is het belangrijk om, vooral
op mooie zomerdagen, rekening te houden met het verkeer en het zoeken van een parkeerplek! Het
Surf Project wacht met de start van de les niet op deelnemers die te laat aankomen. Mocht een
deelnemer onverhoopt te laat aankomen, vragen wij de deelnemer zich om te kleden en zich rustig bij
de les te voegen.
Spelregel 7: Bijzonderheden deelnemer
Hoe een kind zich voelt, of gebeurtenissen van de afgelopen week, kunnen grote invloed hebben op
hoe hij/zij de surfles en het contact met de begeleiding ervaart. Het Surf Project vraagt ouders dan ook
om de organisatie altijd op de hoogte te stellen wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn geweest in
de periode voorafgaand aan de surfles, wanneer er wijzigingen zijn opgetreden in de gezondheid, of
wanneer het kind niet lekker in zijn/haal vel zit. De ouders kunnen dit aan de organisatie melden bij
aanmelding op de lesdag, de organisatie zal er dan voor zorgdragen dat de begeleiding van de
deelnemer hiervan op de hoogte gesteld wordt.
Spelregel 8: Fotografie
Tijdens het Surf Project worden foto's gemaakt. Als een ouder bezwaar heeft tegen publicatie van
foto's van een deelnemer op de website, kan hij/zij dat aangeven bij inschrijving. Ouders kunnen op
de lesdagen zelf ook foto's of video's maken van hun kinderen. Het Surf Project wijst de ouders hierbij
op de privacy van de overige deelnemers, en vraagt de ouder geen foto's of video's te maken of
verspreiden (bv. via social media) waar andere deelnemers op te zien zijn, zonder toestemming van de
ouder(s) van deze deelnemers.
Spelregel 9: Veiligheid
Het Surf Project neemt verschillende maatregelen om het surfen een zo veilig en positief mogelijke
ervaring te maken: De lessen worden gegeven door gecertificeerde surfleraren die in het bezit zijn van
een life saving diploma en alle surfleraren en vrijwilligers die betrokken zijn bij het Surf Project krijgen
een speciale training over het omgaan met kinderen met een beperking in de sport. Er wordt gestreefd
naar 1 op 1 begeleiding, waarbij goed gekeken wordt welke vrijwilliger het beste bij welke deelnemer
past. Vrijwilligers ontvangen vanuit het Surf Project een korte beschrijving van de deelnemers in hun
team, zodat zij de deelnemers een zo veilig en positief mogelijke ervaring in de zee kunnen bieden.
Daarnaast werken we met team-kleuren om het overzicht in het water te vergroten, en wanneer
mogelijk is de reddingsbrigade aanwezig op het strand voor eventuele calamiteiten.
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