Validiteitsverklaring MakerSpace Parkstad
Datum: ___ - ___ - ______
De validiteitverklaring dient door iedere deelnemer vóór aanvang van de activiteit persoonlijk te
worden ingevuld en voorzien van een handtekening. Onder de 18 jaar dient een volwassen persoon,
die verantwoordelijk wordt geacht voor de deelnemer, te tekenen.
Hierbij verklaren onderstaande personen dat zij:
•
•
•

•

Naam

Zich bewust zijn van de gevaren die de uitvoering van de activiteit met zich mee brengt;
Op de hoogte zijn van de geldende regels (z.o.z.) en beseffen dat het personeel hen de
toegang tot de MakerSpace kan ontzeggen indien deze regels niet worden nageleefd;
In het geval van een ongeluk, opgelopen letsel, verlies of diefstal te wijten aan zichzelf of de
kinderen onder hun gezag, accepteren dat MakerSpace Parkstad niet aansprakelijk kan
worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit
deelname aan de activiteiten;
Wanneer zij namens een persoon jonger van dan 18 jaar tekenen en niet het ouderlijk gezag
hebben, zij zelf meerderjarig zijn en toestemming van ouder(s)/voogd hebben om deze
validiteitsverklaring te ondertekenen en hiermee verantwoorden blijven voor de deelnemer.
Geboortedatum

Handtekening

Bereikbaar op (06-)
Indien minderjarig

Regels MakerSpace Parkstad
Voor ieders veiligheid eisen we van elke deelnemer dat deze zich aan de volgende regels
houdt:
1. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
2. Vraag altijd toestemming aan het personeel voordat je nieuw materiaal pakt,
gereedschap gebruikt en machines wilt bedienen.
3. Houd je aan de veiligheidsvoorschriften:
a. Gebruik altijd een veiligheidsbril als je werkt met elektrische machines en bij
het solderen.
b. Lange haren: doe een haarband of elastiek om als je werkt met een machine
waaraan iets draait.
c. Ren nooit door de MakerSpace.
4. Breng jezelf en anderen niet in gevaarlijke situaties.
5. Meld schade aan materialen, gereedschappen en machines direct aan het personeel.
6. Ruim het gereedschap en materiaal na gebruik zelf weer op de oorspronkelijke plek
op.
7. Spreek andere deelnemers aan wanneer je ziet dat deze zich niet aan bovenstaande
regels houden.

