Correspondentie :
Rooterweg 1

Stagereglement
externen

3680 Neeroeteren

1. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer of zijn verantwoordelijke zich akkoord met het reglement
van de stage dat hieronder staat afgedrukt.
2. Van de externen wordt verwacht dat ze voor het ontbijt aankomen en na het avondeten weer vertrekken.
Ze nemen dus beide maaltijden nog mee. Als de aankomsttijd te vroeg lijkt kunnen ze er voor
kiezen pas aan te komen voor aanvang van de eerste training. In dit geval wordt er geen korting
gegeven voor het niet nemen van het ontbijt.
3. Er worden maximaal 96 deelnemers aanvaardt. Daarvan zijn 76 deelnemers internen. Er zijn dus
maximaal 20 externe deelnemers toegestaan.
4. Tijdens de gehele duur van de aanwezigheid is het verboden zonder uitdrukkelijke toestemming
van de leiding het terrein te verlaten tussen het uur van aankomst en het vertrekuur.
5. De organisatie doet al het mogelijke om misbruiken (diefstal e.d.) te voorkomen. Zij aanvaardt echter
geen enkele verantwoordelijkheid indien deze zich toch zouden manifesteren.
6. De nodige verzekeringen tegen ongevallen en sportongevallen zijn voorzien, de kosten hiervoor zijn
begrepen in de deelnameprijs. De weg naar de stageplaats en de weg terug zijn NIET VERZEKERD.
7. Roken evenals sterke drank en/of drugs zijn ten strengste verboden. Het niet naleven van deze paragraaf
uit het reglement zal aanleiding geven tot onmiddellijke naar huiszending.
8. Drank in flesjes (75cl voor water, 50cl voor cola en Fanta, sportdranken)zal door de organisatie ter
plaatse aangeboden worden voor de som van 1.00 € per flesje. De afrekening hiervan zal bij het naar huis
gaan aan het einde van de stage gebeuren.
9. De rusttijden zoals vermeld op de dagindeling dienen strikt gerespecteerd te worden. Deze rusttijden zijn
absoluut nodig om een optimaal resultaat uit de volledige stage te kunnen halen. De ontspanningsruimte
dient als rustruimte voor de externen.
10. Indien elke gebruiker de douches en de wc’s na gebruik proper achterlaat heeft iedereen (ook hijzelf)
daar gedurende 8 dagen plezier van. Wij verwachten dan ook van iedereen dat hij zich hiervoor inzet.
11. Om storend gsm gebruik te vermijden kunnen wij het telefoneren en getelefoneerd worden alleen maar
toestaan 30 minuten voor en 30 minuten na het avondeten. Het niet naleven van deze regel zal er toe
leiden dat de gsm door de leiding wordt ingehouden en enkel tijdens deze uren ter beschikking wordt
gesteld.
12. Ook de aanvangsuren van trainingen en andere activiteiten dienen strikt geïnterpreteerd te worden.
13. Tijdens deze stage wordt respect geëist voor materiaal, omgeving en begeleiding.
14. Het niet naleven van bovenstaande zal aanleiding geven tot een gepaste sanctie.
15. De inschrijving is pas definitief nadat het voorschot op onze rekening verschenen is. Bij
laattijdige afzegging (na 01 juli) zal dit voorschot enkel terugbetaald worden indien er een doktersattest
dat de niet-deelname rechtvaardigt voorgelegd wordt.
Indien een speler uit eigen beweging en om eender welke reden zelf de stage verlaat zal er geen enkele
teugbetaling gebeuren. Hetzelfde geldt indien de speler door de organisatie verplicht wordt de stage te
verlaten.
Dit gezegd zijnde wensen wij u :

Een fantastische en leerrijke stage!

