Aanvraagformulier
School/organisatie:

Basisonderwijs/

O1ste graad

Adres:

Buitengewoon

O2de graad
O3de graad

Tel:

meerdere graden aanvinken is mogelijk

Ondernemingsnummer:

Secundair onderwijs/

O1ste graad

Contactpersoon:

Buitengewoon

O2de graad
O3de graad

GSM:
e-mail:
Gelieve onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen
Dag + datum sportdag:

/

/

Totaal aantal deelnemers:
1ste graad:
2de graad:
3de graad:
Totaal aantal deelnemers onderverdeeld in
Gewenste sporten per prijsklasse:

groepen

max 25 leerlingen per groep

Prijs wordt opgest eld op basis van een pakket van 2u sport (dit mogen 2

verschillende sporten zijn, maar van dezelfde prijsklasse. Bij een combinatie wordt de hoogste prijsklasse gerekend)
Zilver (€140/pakket):
Brons (€125/pakket):
Goud (€225/pakket):

Opstelling sportschema:
O ik wens een voorstel van sportschema te ontvangen en zal aanpassingen vragen waar nodig
O ik wens zelf de sporten per groep vast te leggen
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:
Tijdschema:
9u30

ontvangst in de polyvalente zaal (De Doos) naast het zwembad

9u45

aanvang 1ste sport

O ik ga akkoord met het voorgestelde tijdsschema

10u45

pauze

O ik wens enkele aanpassingen door te voeren.
de

11u

aanvang 2

12u

middagpauze
de

sport

sport

- Bij een halv e sportdag een streep trekken door het niet
te gebruiken deel in h et tijdschema
- wijziging in uren duidelijk noteren. Streep trekken

13u

aanvang 3

14u

pauze

door het vooropgestelde uur en het gewenst e ernaast

14u15

aanvang laatste sport

noteren.

15u15

afsluiten sportdag

Door onvoorziene omstandigheden (vb. regen) is het mogelijk dat er een wijziging kan plaatsvinden in het sportschema
(sporten/locatie/tijd/…). Dit zal steeds doorgevoerd worden na overleg met de school/verantwoordelijke.

Nevenactiviteiten: de activ iteit en kunnen buiten de sportdag als extra activ iteit voorzien worden. Mon itor/toezichter
moeten zelf voorz ien worden.
O Zwemmen (€2/ll)

Tijdstip: Van

tot

O Minigolf (€2/ll)

Tijdstip: Van

tot

O Kubbspel (€5/u;€15/dag)

Tijdstip: Van

tot

O Oriëntatie (€5/u;€15/dag)

Tijdstip: Van

tot

O speeltuin

Tijdstip: Van

tot

O andere:

Tijdstip: Van

tot

Tijdens de middagpauze: Gedurende de middag /pauze wordt er toezichthoudende functie van de leerkrachten verwacht
O De gehele groep blijft in de doos waar ze zelf hun lunchpakket en drankje nuttigen.
O De leerlingen zijn vrij gedurende de middag en mogen dus vrijblijvend naar het buffetrestaurant restoga.
O De gehele groep zal naar het buffetrestaurant restoga gaan. Drankje nuttigen verplicht
O Ik wens een systeem van bonnetjes te gebruiken (€2/drankje)
O Ik stel zelf een systeem voor:

De gekozen activiteiten en bijhorende risico’s worden door de school zelf ingeschat ten opzichte van de fysieke en
mentale mogelijkheden van hun leerlingen.
Aanpassingen/ annulatie in aantal groepen en activiteiten mag ten laatste 2 weken voor aanvang van de sportdag gewijzigd
worden.

Datum en handtekening

Stempel van de school

