Huishoudelijk reglement Chiro Kallo
www.ChiroKallo.be

Algemeen: werkjaar 2018-2019
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Elke zondag is er Chiro. De eerste chirowerking zal plaatsvinden op zondag 16 september 2018. In
juli en augustus wordt er geen chiro gegeven.
Op de website onder ‘groepen’ staat een link naar Gimme daar kan meld je jezelf aan voor updates
over het programma voor de komende werkingen. Zo ben je altijd up to date over wat er te doen is
en wat de leden moeten meebrengen. www.chirokallo.be
De eerste 2 keer mag je gratis proberen. Daarna wordt er voor alle overige werkingen samen 30
euro gevraagd. In dit lidgeld zit de verzekering van uw kind van huis naar de Chiro, op de Chiro en
van de Chiro naar huis vervat.
Het rekeningnummer van Chiro Kallo is BE89 8601 1159 9185.

Het ledenreglement
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De Chiro begint stipt om 14.00u en eindigt voor om 17.00u. Het is belangrijk dat je op tijd bent! Als
je later komt, verwittig je de leiding. Begin en einde vinden plaats aan de Chirolokalen (Kallodam 2).
De leden zijn welkom vanaf 13.45u.
Voor het vieruurtje wordt er gebruik gemaakt van een abonnement.
Voor 20 euro krijg je dan elke zondag een koek en een drankje.
Heb je geen abonnement dan mag je natuurlijk ook zelf een 4uurtje meebrengen.
Tijdens de activiteiten zijn snoep, kauwgom en frisdrank niet toegelaten (fruitsapjes, melk en water
wel).
Alcohol en roken zijn niet toegelaten.
Wapens (ook zakmessen!) zijn verboden.
Een uniform is verplicht. Je draagt elke werking een rok of short en een hemd, tui of T-shirt van de
Chiro. Onze eigen Chiro Kallo T-shirt mag natuurlijk ook. Je kan alle kledingsstukken kopen in De
Banier (www.debanier.be).
De regels van de leiding worden opgevolgd.
Vechten of pesten wordt niet getolereerd. Er wordt verwacht van de leden dat ze zich sociaal
engageren en samen spelen. Respect voor elkaar en voor het materiaal is dus belangrijk!
Leden verlaten de groep nooit op eigen initiatief.
Laat alle waardevolle spullen (gsm,…) thuis, de Chiro voorziet alle benodigdheden. De leiding is niet
verantwoordelijk voor schade of diefstal. Wanneer je toch je gsm bij hebt, geef je deze aan de
leiding.

De ouders
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Graag op voorhand verwittigen indien uw kind niet of pas later kan komen, of wanneer het vroeger
naar huis moet. Zo kan de leiding hier rekening mee houden.
Informeer de leiding over medische weetjes van uw kind (allergieën, lichamelijke problemen,…).
Tijdens de werking kunnen er foto’s van uw kind genomen worden. Deze foto’s kunnen online en
offline gepubliceerd worden. Als u dit niet wil, vragen wij om dit schriftelijk aan de leiding te laten
weten.
Door je kind in te schrijven bij onze Chiro ga je ook akkoord met ons privacybeleid. Dit vind je ook
terug op onze website.
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Wanneer uw kind zich bezeerd heeft tijdens de activiteiten, betaalt de chiroverzekering een deel
van de medische kosten terug die de eigen ziekteverzekering niet terugbetaalt.
Verzekeringspapieren voor de dokter zijn verkrijgbaar bij de leiding aan het einde van de werking.
Deze verzekering geldt ook op de kortste weg tussen huis en de Chiro.

Leidingsploeg
De contactgegevens van de leiding kan je terugvinden op de website. Je kan/mag hen steeds
contacteren bij vragen.

