Algemene

voorwaarden

zeiltochten Philippine

Voorwaarden voor deelname
- De tochten op de Philippine zijn voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar oud.
- Voor de reguliere tochten op de Philippine is geen jeugdlidmaatschap vereist,
met uitzondering van tochten waarbij de Philippine buiten de Nederlandse
meren of buiten de Waddenzee vaart.
- Zodra een actieve jeugdzeiler minstens één jaar mee vaart, wordt verzocht dat
deze zich inschrijft voor het jeugdlidmaatschap van de KNZ&RV.
- Voor de Zomertocht is het jeugdlidmaatschap altijd een vereiste.
Onkostenvergoeding
- De onkostenvergoeding voor een reguliere tocht van de Philippine bedragen
€35,- euro per dag. Als een jeugdzeiler later opstapt betaalt deze de gehele
kosten van de tocht.
- De onkostenvergoeding voor een reguliere tocht van de Philippine bedragen
€70,- voor het gehele weekend.
- Eventuele uitzonderingen op bovengenoemde kosten kunnen worden gemaakt,
bijvoorbeeld als de Philippine deelneemt aan activiteiten van de KNZ&RV.
- Vanuit de onkostenvergoeding betaalt de Philippine het eten, het drinken, het
liggeld, de brandstof en eventuele activiteiten.
- De onkostenvergoeding van de Zomertocht bedraagt in totaal €750,-, waarvan
een aanbetaling €200,- bij aanmelding wordt in rekening wordt gebracht.
Aanmelden en afmelden
- Jeugdzeilers kunnen zich tot één dag voor aanvang van een tocht aanmelden.
- Jeugdzeilers kunnen zicht tot uiterlijk twee weken (lees: 14 dagen) voor
aanvang van de desbetreffende tocht weer afmelden.
- Mocht er op een kortere termijn voor aanvang worden afgemeld, dan zal 50%
van de kosten van de tocht in rekening worden gebracht.
Aanmelden en afmelden Zomertocht
- Jeugdzeilers kunnen zich tot één week (lees: zeven dagen) voor aanvang van
de Zomertocht aanmelden.
- Bij aanmelding voor de Zomertocht wordt een aanbetaling van €200,- in
rekening gebracht.
- Jeugdzeilers kunnen zich tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van de
Zomertocht weer afmelden. De aanbetaling wordt dan weer teruggestort.
- Mocht er op een kortere termijn voor aanvang worden afgemeld dan zal de
aanbetaling niet worden teruggestort. Eventuele uitzonderingen op deze regel
zijn afhankelijk van de reden van afmelding. Uitzonderingen worden
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beoordeeld door het OT, in samenspraak met de jeugdcommissaris uit het
bestuur.
Het is niet mogelijk voor een jeugdzeiler om slechts een deel van de
Zomertocht mee te varen. Eventueel later opstappen of eerder afstappen is
mogelijk, maar wel voor maximaal twee dagen. Dit dient uiterlijk twee weken
voor aanvang van de tocht te worden besproken met het OT.
Een jeugdzeiler die mee wilt varen met de Zomertocht moet minstens één keer
eerder met de Philippine hebben meegevaren om mee te kunnen. Is dit niet het
geval, dan beoordeelt het OT of de jeugdzeiler mee kan.
Een jeugdzeiler die mee wilt varen met de Zomertocht moet jeugdlid zijn van
de KNZ&RV.

