GEMEENTE ZEMST
SPORTRAAD

SPORTWEEK VOOR DE JEUGD VAN ZEMST
Door de gemeentelijke sportraad wordt, in samenwerking met de sportdienst en talrijke sportclubs
van Zemst, een sportweek voor de jeugd georganiseerd van maandag 20 tot en met vrijdag 24
augustus 2018.
De deelnemers worden in drie leeftijdsgroepen ingedeeld.
Groep 1: geboren in 2008 -2009 - 2010 :
Beoefenen over de ganse week 10 sporten (per halve dag een andere sport) waaronder:
turnen, inline skate, zwemmen, atletiek, voetbal, taekwondo, gymdansen, rope skipping,
veldhockey en judo.
Deelname in de onkosten: € 50.
Groep 2: geboren in 2005 - 2006 - 2007 :
Beoefenen over de ganse week 10 sporten (per halve dag een andere sport) waaronder:
turnen, inline skate, veldhockey, taekwondo, touwenparcours, basket, netbal, paardrijden,
judo, kajak of mountainbike.
Voor de 10de sport kan men kiezen tussen kajak of mountainbike.
Deelname in de onkosten voor groep 2: € 65 of indien met kajak € 70.
Deelnemers geboren in 2005 kunnen kiezen of zij het programma van groep 2 volgen of
ingedeeld worden in groep 3. Enkel tennis is niet voorbehouden voor deze deelnemers.
OPGELET!
Groep 3: geboren in 2004 - 2003 - 2002 - 2001 – (of 2005):
Deze groep kan tot 2 sporten kiezen die iedere dag opnieuw beoefend worden:
tennis (niet voor ° 2005), paardrijden, windsurfen, basket, boogschieten en vissen (enkel namiddag)
Het aantal inschrijvingen is voor sommige sporten beperkt!
Deelname in de onkosten ( gelden telkens voor vijf halve dagen):
€ 75 voor tennis (24 plaatsen), € 55 voor boogschieten (24 plaatsen), € 55 basketbal.
€ 75 voor paardrijden (24 plaatsen) € 55 vissen (15 plaatsen)en windsurfen € 75 (24 plaatsen).
Hoogtouwenparcours € 60, Padel € 75.
De inschrijvingen voor groep 3 voor de sporten met een beperkt aantal plaatsen kunnen vanaf 8 mei
2018 gebeuren vanaf 16.00 uur op het onthaal op het gemeentehuis ! Wie eerst komt, eerst maalt.
De betaling van alle groepen gebeurt uitsluitend per overschrijving op rekeningnummer BE 22 7341
9254 8847 BIC: KREDBEBB op naam van Sportraad Zemst met vermelding van groep en naam van
de deelne(e)m(st)er en dit voor 10 juni 2018.
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Ten laatste op 10 juni 2018 binnen brengen op het onthaal van het
gemeentehuis
GEMEENTE ZEMST

SPORTRAAD
DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN
Naam en Voornaam:...................................................................................................
Straat, nr.

:...................................................................................................

Deelgemeente

:...................................................................................................

Telefoon

:............................... E-mail: …………………………………

Geboortedatum...........................................................................................................
Wenst ingedeeld te worden bij: (al de namen invullen)............................................
............................................................................................................................
(met de inschrijvingen die niet samen worden binnengebracht, wordt GEEN rekening
gehouden)

IN TE VULLEN DOOR GROEP 1 (geboren in 2008 - 2009 - 2010)


omnisport € 50,00

IN TE VULLEN DOOR GROEP 2 (geboren in 2005* -2006 - 2007)
Aanduiden wat u als 10de sport wilt beoefenen:
 mountainbike € 65,00
of  kajak € 70,00 - verplicht kopie zwembrevet 100 m bijvoegen)
IN TE VULLEN DOOR GROEP 3
*Deelnemers geboren in 2005 kunnen kiezen of zij het programma van groep 2 volgen of
ingedeeld worden in groep 3. Enkel tennis is niet voorbehouden voor deze deelnemers .
Groep 3 kan voor de sporten met een beperkt aantal plaatsen enkel inschrijven aan het onthaal
van het gemeentehuis en dit vanaf dinsdag 2 mei 2018 vanaf 16.00 uur.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die via de post worden bezorgd voor de sporten
met een beperkt aantal plaatsen! De prijzen gelden voor een halve dag sport gedurende de hele
week.
Hoogtouwenparcours € 60
Paardrijden € 75 (24 plaatsen)
 Tennis € 75 (24 plaatsen – niet voor °2004)
 Padelinitiatie
 Windsurfen € 75 (24 plaatsen)
 Boogschieten € 55 (24 plaatsen)
 Vissen € 55 (15 plaatsen - namiddag)
 Basketbal € 55 (onbeperkt)
Het is wel mogelijk twee sporten te kiezen en op die wijze de hele week elke dag een hele dag sport
te beoefenen. De betaling gebeurt uitsluitend per overschrijving.

Keuze  aanduiden en de persoonlijke gegevens in drukletters invullen a.u.b.
Datum + Handtekening van één van de ouders.

Akkoord met Privacyverklaring in bijlage*
………………………………………………..
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INFO: hierna volgen enkele inlichtingen en richtlijnen. Ontgoochelingen of misverstanden kunnen
vermeden worden wanneer iedereen deze richtlijnen volgt. Rond 10 augustus zullen alle definitieve
gegevens met een brief meegedeeld worden aan de deelnemers.
Inschrijving: Onthaal, De Griet 1, 1980 Zemst
- Inschrijving kan enkel gebeuren via het bijgevoegd inschrijvingsblad.
- Ten laatste op 10 juni 2018 :Omwille van organisatorische redenen worden er na 10 juni 2018
geen inschrijvingen meer aanvaard.
Betaling:
- Het inschrijvingsgeld moet ten laatste op 10 juni 2018 betaald worden op rek.
nr. BE22 7341 9254 8847 BIC: KREDBEBB van de Sportraad Zemst.
(niet contant)
- Opgelet: Indien de betaling niet tijdig toekomt wordt de inschrijving geannuleerd.
- In de opgegeven prijzen zijn begrepen: lesgevers, verzekering (lichamelijke ongevallen), gebruik
van de infrastructuur, het toezicht en één frisdrank per dag.
Aankomst en vertrek:
- Gemeentelijke basisschool De Waterleest, Waterleestweg 20 te Eppegem.
08.00 – 08.30 uur: opvang deelnemers met toezicht (vertrek bussen 8.30)
08.30 – 17.00 uur: initiatie sporten en middagmaal
17.00 – 18.00 uur: opvang met toezicht
dagelijks zal de uurregeling (vertrek en aankomst) van de verschillende sporten uitgehangen
worden.

dagindeling:

-

Middageten:
- Het meegebrachte lunchpakket moet ter plaatse opgegeten worden.
- Tijdens de middagpauze mag niemand de locatie verlaten.
- Bijkomende frisdranken kunnen gekocht worden aan de prijs van € 1,00.
Niet-deelname :
- Ziekte of andere verantwoorde redenen waardoor de deelname aan de sportweek onmogelijk is,
dient onmiddellijk te worden gemeld (te verantwoorden met het nodige attest: bv. ziektebriefje).
- Wanneer de ‘niet-deelname’ verantwoord is, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort met aftrek
van € 5 (niet watersporten) of € 15 (watersporten) voor administratiekosten.
Materiaal:
- Voor de volgende sporten dient men zoveel mogelijk eigen materieel mee te brengen: inline-skate,
tennis (tennisballen) en indoorschoeisel.
- De tennisvelden mogen alleen betreden worden met aangepaste tennisschoenen.
- Inline-skates zijn te huur voor € 3 per halve dag
Zwembrevet:
- Voor deelname aan een watersport, nl. kajak en windsurfen dient men een 100 m zwembrevet te
bezitten en moet een kopie ervan bijgevoegd worden bij de afgifte van het
inschrijvingsblad (zelfs indien men vorig jaar een kopie heeft binnengebracht, min. 100 m).
- Indien er geen brevet werd bijgevoegd, vervalt de watersport.
Samen sporten:
- Indien je samen met een vriend(en) of vriendin(nen) wil ingedeeld worden, moet dit
duidelijk vermeld worden op het inschrijvingsformulier en samen afgegeven worden.
- Indien de inschrijvingsformulieren niet samen worden binnengebracht of indien de keuze
van de sporten niet dezelfde is, wordt niet ingegaan op het verzoek.
Nog vragen? : Sportdienst Zemst  015 61 88 95: Marcus Van Roosbroeck.

*Privacyverklaring in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (ook wel ‘GDPR’ genoemd)
Ik geef mijn expliciete toestemming om de hierboven verstrekte persoonsgegevens van mijn minderjarige kinderen te laten verwerken
door het gemeentebestuur Zemst. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie van de sportweek. Deze verwerking is nodig
om een goede organisatie te kunnen garanderen; een minimale tijdelijke gegevensoverdracht aan derden of organisaties die betrokken zijn
bij deze dienstverlening kan noodzakelijk zijn.
Na inschrijving behoud je het recht op inzage van je persoonsgegevens en op verbetering of verwijdering ervan.
Je kan klacht indienen tegen elke verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
De verstrekte gegevens zullen gedurende een periode van drie jaar vanaf het plaatsvinden van de activiteit bewaard worden.
Het nemen van beeldmateriaal
Tijdens de activiteiten kunnen sfeerbeelden (niet gerichte beelden) worden genomen die gebruikt kunnen worden voor promotionele
doeleinden (website, folder,…). Bij inschrijving voor deze activiteit geef je als betrokkene impliciet de toestemming om deze beelden
hiertoe te gebruiken. Weigering is mogelijk, maar dient uitdrukkelijk te gebeuren.

