KINGDOM LIFESTYLE
De VEILIGHEID van jou en de ander
1. ILLEGALE ACTIES
Illegale acties zijn, natuurlijk, verboden op TeenStreet. Ik begrijp dat (bij de wet) de leiders toestemming hebben om misdaad te
rapporteren naar de politie. Dit geldt ook voor in het bezit zijn van drugs, het gebruiken van messen, geweldadig gedrag, bedreiging,
vandalisme, racisme, etc.
2. ALCOHOL & TABAK
Tijdens TeenStreet drink ik geen alcohol op of buiten het terrein. Ook rook ik niet tijdens TeenStreet of gebruik ik andere soorten tabak op of
buiten het terrein.
3. INSTRUCTIES
Ik volg de instructies van mijn leiders en staff altijd op.
4. BUITEN HET TEENSTREET TERREIN
Ik begrijp dat tieners alleen het TeenStreet terrein mogen verlaten in de middag en in een groepen van drie of meer mensen. Ook begrijp ik dat
ze terug moeten zijn voor 18.00 uur. Tieners moeten eerst hun coach informeren voordat ze het terrein verlaten.
5. BADGE
Ik draag altijd mijn ID (polsbandje en badge om mijn nek) op het terrein en als ik door de ingang en uitgang loop.
6. ACCOMMODATIE
Ik weet dat de tieners en coaches om 22.30 uur op hun eigen slaapplek moeten zijn. Iedereen moet stil zijn om 23:30 uur. De lichten worden
dan uit gedaan. De jongens mogen niet naar de meisjes slaapplaatsen en de meisjes niet naar de slaapplaatsen van de jongens.
7. EIGENDOMMEN & ACTIVITEITEN IN HET GEBOUW
Ik zal niet op stoelen gaan staan omdat dit verboden is. Ik weet dat skaten, en skateboarden etc. alleen gedaan mag worden op de
aangewezen terreinen. Balspellen, Frisbees en andere gerelateerde spellen mogen alleen buiten uitgevoerd worden. Binnen de gebouwen
zijn deze activiteiten verboden.

LIEFDE & RESPECT voor jezelf en de ander
1. LIEFDE & RESPECT
Ik zal altijd iedereen met liefde en respect behandelen tijdens TeenStreet, ongeacht iemands nationaliteit, kerkelijke achtergrond, taal of
cultuur.
2. TAAL
Ik zal geen grof taalgebruik gebruiken tijdens TeenStreet.
3. DEELNEMEN
Ik weet dat alle coaches en tieners moeten deelnemen aan het dagelijkse programma. Uitzonderingen kunnen alleen gemaakt worden door
het Medical Team/People Team in verband met gezondheidsredenen.
4. SLAAPTIJD
Ik weet dat de slaaptijd van het Service Team om 01:00 uur is, maar dat het tussen 22:00 uur en 06.30 uur stil moet zijn in de accomodatie van
het Service Team. Dit is omdat mensen van het Service Team hard werken en hun slaap nodig hard hebben.
5. WEKKER
Ik weet dat wekkers op z'n vroegst om 06:30 uur af mogen gaan, zeker niet eerder. Op deze manier kan iedereen langer slapen. Tegelijkertijd
moet iedereen wel voor 08:00 uur uit bed zijn.
6. EIGENDOMMEN
Ik zal geen eigendommen van anderen lenen, verplaatsen of aanraken zonder toestemming van de eigenaar.
7. DRESS CODE
Ik zal de kledingcode van TeenStreet deze week opvolgen.
8. MAALTIJDEN
Ik eet sowieso 1 maaltijd per dag.

Algemene voorwaarden bij evenementen
van Operatie Mobilisatie
1. Aanmelding en afsluiting contract
Aan onze evenementen kan in principe iedereen deelnemen, voor zover
(1) voor het betreffende programma voor de deelnemersgroep geen beperkingen gelden, en
(2) de organisator over referenties van 1 persoon beschikt als het gaat om groepsleiders, vrijwilligers en staf, en

(3) er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de vrijwilliger bij de organisator aanwezig is.
De aanmelding moet via het formulier van de organisator plaatsvinden. Bij minderjarigen moet de aanmelding door degene(n) die de
ouderlijke macht uitoefenen schriftelijk geaccordeerd worden. De deelname wordt pas definitief bij betaling van de volledige deelnamekosten
en als de schriftelijke accordering binnen is. Maatgevend voor de inhoud van het contract zijn alleen de uitnodiging tot inschrijving van het
evenement en de genoemde voorwaarden voor deelname. Mondelinge afspraken hebben geen zeggingskracht, zo lang deze niet door de
organisator schriftelijk bevestigd worden.
2 Betalingsvoorwaarden
De deelnamekosten worden betaald via iDEAL of een eenmalige machtiging. Tenzij anders overeengekomen met de coördinator van
TeenStreet Nederland per e-mail. Voor vragen neem dan contact op met TeenStreet Nederland.
3 Betalings- en prijsafwijkingen
(a) Veranderingen en afwijkingen van sommige diensten van de overeengekomen inhoud van het contract, die na het afsluiten van het contract
noodzakelijk zijn en die niet met kwade bedoelingen door de organisator opgevoerd worden, zijn toegestaan, voor zover de veranderingen en
afwijkingen niet aanzienlijk zijn en geen nadelige invloed hebben op het totale karakter van het geboekte evenement. Eventuele
garantieaanspraken blijven buiten beschouwing, voor zover de veranderde diensten manco's vertonen.
(b) De organisator behoudt zich het recht voor, de aangekondigde en met de boeking bevestigde prijzen in geval van verhoging van de
transportkosten of de heffingen voor bepaalde diensten, zoals havengeld of luchthavenbelasting of een verandering van de voor het
evenement geldende wisselkoersen, in die mate aan te passen met als consequentie de verhoging van de prijs per persoon, resp. zitplaats,
voor zover tussen het afsluiten van het contract en de overeengekomen datum meer dan 4 maanden liggen.
4. Terugtrekking van deelnemers, omboekingen, plaatsvervanger
(a) De deelnemer kan tot het begin van het evenement te allen tijde in een schriftelijke verklaring tegenover de organisator van het contract
afzien. In dat geval kan de organisator een passende vergoeding voor de gemaakte kosten vragen. De organisator behoudt zich het recht voor
de schade concreet te berekenen of een vast vergoedingsbedrag in rekening brengen. Dit bedraagt per deelnemer;
1) tot 4 maand voor de activiteit: 0% van de deelnamekosten.
2) tot 3-2 maand voor de activiteit: 50% van de deelnamekosten.
3) tot 1 maand voor de activiteit: 100% van de deelnamekosten.
voor zover niet op het betreffende inschrijvingsformulier en het aanmeldingsdeel of in de bevestiging andere, op het evenement
betreffende vergoedingsaanspraken vermeld zijn. Bij annulering op de dag van het evenement of bij niet verschijnen zal geen
terugbetaling van kosten van de organisator plaatsvinden.
(b) Het is de deelnemer toegestaan tegenover de organisator te bewijzen dat voor hem daadwerkelijk minder kosten gemaakt zijn dan de in
rekening gebrachte totaalkosten. In dit geval is de deelnemer alleen tot betaling van de daadwerkelijk gemaakte kosten verplicht.
(c) Als de deelnemer zich met toestemming van de organisator door een geschikte andere persoon laat vervangen, dan worden
administratiekosten ad EUR 20,- in rekening gebracht. Andere kosten waarmee de organisator bezwaard wordt, kunnen doorberekend worden.
5. Terugtrekking van de organisatie
De organisator kan in de nakomende gevallen voor aanvang van het evenement het contract verbreken of na aanvang het contract opzeggen;
(a) zonder aan een termijn gebonden te zijn; wanneer de deelnemer het verloop van het evenement, ondanks een waarschuwing van de
organisator, voortdurend verstoort of wanneer hij zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat de onmiddellijke opheffing van het contract
gerechtvaardigd is. Als de organisator opzegt, dan behoudt hij aanspraak op de betaling; hij moet evenwel de waarde van bespaarde
inspanningen als ook de voordelen laten verrekenen, die hem door de niet geleverde prestatie ten deel vallen, inclusief de aan hem door de
dienstverleners in rekening gebrachte bedragen.
(b) tot twee weken voor aanvang van het evenement; bij het niet bereiken van een schriftelijk vastgelegd of door instanties vastgelegd
minimaal aantal deelnemers, als in het inschrijvingsformulier voor het betreffende evenement naar een minimum aantal deelnemers verwezen
wordt.
De organisator behoudt zich het recht voor, evenementen binnen een kort tijdsbestek te laten vervallen, wanneer dat om redenen, waarop de
organisator en de dienstverleners geen invloed hebben, noodzakelijk is. Het niet doorgaan wordt onmiddellijk schriftelijk, mondeling of
telefonisch aan de deelnemer bekend gemaakt.
6 Vervallen van het contract vanwege buitengewone omstandigheden
Als het evenement ten gevolge van een bij het afsluiten van het contract niet te voorziene buitengewone omstandigheden aanzienlijk
bemoeilijkt, bedreigd of nadelig beïnvloed wordt, dan kunnen zowel organisator als deelnemer het contract opzeggen. Als het contract
opgezegd wordt kan de organisator voor de reeds gedane of voor de bewilliging van het evenement nog uit te voeren werkzaamheden een
passende schadevergoeding vragen. Verder is de organisator verplicht de noodzakelijke maatregelen te nemen, met name, wanneer het
contract erin voorziet de deelnemers terug te brengen. De meerkosten voor de terugreis wordt door de partijen elk voor de helft gedragen. In
het overige komen de meerkosten de deelnemers ten laste.
7 Aansprakelijkheid
a. Als organisator zijn wij aansprakelijk voor juiste uitvoering van de in het contract overeengekomen diensten in overstemming met de
voorschriften die in de betreffende plaats en het betreffende land gelden. De organisator is niet aansprakelijk voor de diensten die in
samenhang met diensten die niet onder de organisatie vallen plaatsvinden en die als zodanig ook uitdrukkelijk in de beschrijving van het
evenement aangeduid worden, ook niet wanneer de plaatselijke leiding aan deze evenementen deelneemt.
b. Onze aansprakelijkheid voor in het contract genoemde zaken is gemaximeerd tot het drievoud van de evenementenprijs, voor zover:

i. Een schade van de deelnemer noch opzettelijk noch wegens grove nalatigheid veroorzaakt wordt
ii. Voor zover wij voor een voor de deelnemer ontstane schade alleen vanwege de schuld van een dienstverlener verantwoordelijk zijn.
c. Onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt wanneer de aansprakelijkheid van de dienstverlener voor het uitvoeren van zijn diensten op
grond van wettelijke voorschriften, eveneens uitgesloten of beperkt is.
8 Verplichtingen tot medewerking
De deelnemer is verplicht om bij opgetreden verlies aan diensten in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele
schade te vermijden of te beperken. De deelnemer is in het bijzonder verplicht zijn klachten direct aan de plaatselijke leiding te kennen te
geven. Deze heeft de taak voor hulp te zorgen voor zover dit mogelijk is. Als de deelnemer nalatig is om een onvolkomenheid aan te geven,
dan is een aanspraak op vermindering niet ontvankelijk.
9 Uitsluiting van aanspraken en verjaring
Aanspraken wegens het niet volgens het contract uitvoeren van het evenement moet de deelnemer binnen een maand na de in het contract
genoemde beëindiging van de reis bij de organisator doen gelden. Na verstrijken van de termijn kan de deelnemer aanspraken doen gelden
wanneer hij buiten zijn schuld gehinderd is om zich om de termijn te houden. Contractuele aanspraken van de deelnemer verjaren na zes
maanden. De verjaring begint op de dag, waarop het evenement volgens het contract eindigt. Als de deelnemer zulke aanspraken heeft doen
gelden, dan is de verjaring tot van de dag opgeschoven waarop de organisator de aanspraken schriftelijk afwijst. Aanspraken wegens
ongeoorloofd gedrag verjaren met drie jaar.
10 Voorschriften voor pas, visa, douane, deviezen en gezondheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de genoemde voorschriften. Hij is er eveneens voor verantwoordelijk zich van
de voorschriften op de hoogte te stellen. Aan de eventueel door de organisator toegestuurde onderliggende stukken hierover kan geen
aansprakelijkheid ontleend worden. Alle nadelen die uit het niet opvolgen van deze voorschriften ontstaan, komen ten laste van de deelnemer,
ook wanneer deze voorschriften na de boeking moeten worden veranderd.
11 Verzekeringen
De verzekering is zaak van de deelnemer. Alle deelnemers aan evenementen in het buitenland wordt aanbevolen een repatriëringverzekering,
ziektekostenverzekering voor het buitenland, reisverzekering en ongevallenverzekering af te sluiten. Wij nemen hiervoor geen
verantwoordelijkheid.
12 Privacy
Ik geef toestemming aan OM dat persoonsgegevens van mij of mijn kind worden geregistreerd om mij op de hoogte te houden van het werk
van OM. Meer info: www.operatiemobilisatie.nl/privacy. Daarnaast ga ik ermee akkoord dat Operatie Mobilisatie de benodigde gegevens
communiceert naar coaches en M&M'ers (coaches van coaches) ten behoeve van de activiteit.
13 Gebruik van beelden
Ik geef toestemming voor gebruik van beeldmateriaal; foto's en videobeelden die worden gemaakt tijdens de activiteit. Deze materialen worden
alleen gebruikt voor OM-promotie. U stemt in dat beelden van u of uw kind mogen worden gemaakt en gebruikt voor het bovenstaande doel.
14 Veiligheid
Veiligheid en bescherming van de tieners heeft onze hoogste prioriteit. De deelnemer houdt zich tijdens de activiteit aan de richtlijnen die door
OM zijn opgesteld m.b.t. veiligheid, het omgangsreglement en de kledings- en gezondheidsvoorschriften.
Training
Iedere vrijwilliger ontvangt voor aanvang van de activiteit een training/instructie m.b.t. de veiligheid en bescherming van tieners tijdens de
activiteit. Wij verwachten dat vrijwilligers bij deze training/instructie aanwezig zijn.
Child Safety
Wij verwachten dat iedereen respect en waardigheid laat zien aan alle minderjarigen in de manier waarop zij de minderjarige aanspreken en
zich gedragen in hun aanwezigheid en via sociale media. Hierbij behoort onze houding ten opzichte van verschillende rassen, geslacht en
mensen met verschillende visies wat betreft hun seksuele orientatie. Iedere vrijwilliger moet een Child Safety verklaring ondertekenen waarin
staat dat ze het beleid hebben gelezen, geen kinderen hebben mishandeld en zich zullen inzetten voor het beleid en dat ze begrijpen dat er
actie wordt ondernomen in gevallen van ongepast gedrag. Het indienen van een VOG en een referentieformulier maakt deel uit van het
aanmeldingsproces voor elke vrijwilliger/volwassen persoon. Zodra we het formulier retour hebben ontvangen met een positieve aanbeveling,
ben je officieel aangemeld.
Covid-19
De deelnemer houdt zich tijdens de activiteit aan de afspraken die zijn vastgelegd in het 'Corona veiligheidsprotocol' binnen Nederland om de
veiligheid met betrekking tot de Covid-19 maatregelen te waarborgen. Het protocol is gebasseerd op de op dat moment geldende maatregelen
in Nederland en beschrijft gedetailleerd de verschillende afspraken.

Gegevensbeschermingsovereenkomst
Je stemt ermee in dat relevante onderdelen van je persoonlijke gegevens (inclusief gevoelige informatie zoals gezondheid en overtuigingen)
doorgegeven kunnen worden aan andere ministries bij Operatie Mobilisatie die verband hebben met jouw connectie met Operatie Mobilisatie,
inclusief: OM Home office; Nederland; het veld waar je dient; anderen OM Home Office's die giften voor jou ontvangen, conferenties (zoals

TeenStreet), OM's internationale personeels afdeling.
We mogen ook je foto & contact gegevens doorgeven aan je groepsleider, M&M'ers en de TeenStreet leiders. Je gegevens zullen zorgvuldig
en met respect worden behandeld in overeenstemming met het OM Data Security beleid. Je gegevens worden niet doorgegeven aan andere
organisaties. Foto's die worden genomen tijdens dit evenement worden alleen gebruikt voor promotionele doeleinden binnen OM. Je stemt er
mee in dat foto's van je genomen mogen worden en voor dit doel gebruikt worden.

