Algemene voorwaarden bezoekers Dag van de Jeugdprofessional 2020
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Betaling is alleen mogelijk via iDEAL.
Er is geen restitutie mogelijk ongeacht de omstandigheden.
Lukt de aanmelding niet gelijk? Probeer het ná 1 uur nog een keer.
Een unieke kortingscode van de BPSW, het NIP of de NVO kan alleen van te voren worden
aangevraagd bij de beroepsverenigingen. Hiervoor dient u lid te zijn van de betreffende
beroepsvereniging én een SKJ registratie hebben. Vervolgens vult u de kortingscode in het
juiste format in op het aanmeldformulier. Het is niet mogelijk om de kortingscode achteraf in
te dienen.
Het is niet mogelijk om van workshop te wisselen.
Het ticket is mogelijk overdraagbaar, neem hiervoor contact op via congres@skjeugd.nl.
Laat het QR-ticket scannen bij binnenkomst en aan het einde van het congres om
accreditatiepunten te ontvangen.
Enkel bij aanwezigheid over de héle dag worden accreditatiepunten toegekend in het SKJ
herregistratiedossier. Hiervoor dient het QR-ticket bij aankomst én aan het einde van de dag
gescand te zijn.
Het QR-ticket is te scannen vanaf uw smartphone of door een geprinte QR-ticket te laten
scannen.
Zonder (geldig) QR-ticket kan er geen toegang worden verleend tot het congres en kunnen er
geen accreditatiepunten worden toegekend.
Bij registratie in de kamer Jeugdzorgwerkers of Jeugd- en gezinsprofessionals worden de
punten automatisch toegekend in de weken ná het congres. Bij registratie in de kamer
Pedagogen of Psychologen verzorgen de beroepsverenigingen NIP en NVO een
deelnamecertificaat enige tijd ná het congres. Zodra u het deelnamecertificaat heeft
ontvangen kunt u dit uploaden in uw SKJ herregistratiedossier. De punten worden vervolgens
z.s.m. toegekend.
Tijdens de Dag van de Jeugdprofessional 2020 loopt er een fotograaf rond. De geschoten
beelden kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden over deze dag door SKJ,
BPSW, NIP en NVO. Heeft u er bezwaar tegen onherkenbaar in beeld te komen, dan kunt u
dit enkel aangeven op het aanmeldingsformulier.
Kijk regelmatig op dagvandejeugdprofessional.nl voor de meest actuele informatie.
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