JUMP – UP VZW
Ropeskipping club – Kortenberg
Reglement sportweken Jump-up vzw (versie 2022)
1) Inschrijving en betaling
De inschrijvingen gebeuren via de website van Jump-up vzw. Hierbij wordt rekening
gehouden met het geboortejaar van het kind. Na inschrijving wordt de betaling onmiddellijk
uitgevoerd, pas vanaf dan is de inschrijving definitief.
Het inschrijvingsgeld bevat huur van de zaal, materiaal, verzekering, vergoeding van
monitoren.
2) Aanwezigheid
Wij rekenen er op dat alle kinderen dagelijks aanwezig zijn van 9u tot 16u.
Mogen we wel vragen om zieke kinderen niet te laten deelnemen.
2) Verzekering
Zowel leden als niet leden zijn verzekerd voor deze activiteit via Gymfed. Er is een franchise
van €25 per dossier.
3) Annulatie
Wanneer de sportweek door ons als organisatie wordt afgelast krijgt iedereen zijn
inschrijvingsgeld terug.
Bij annulatie door jullie moet dit steeds per mail gemeld worden via info@jump-up.be met de
nodige bewijsstukken.
Wie bepaalde dagen tijdens de sportweek afwezig is zonder medisch attest kan geen geld
terugkrijgen.
Wie minstens 2 dagen afwezig is met doktersattest kan voor die dagen het inschrijvingsgeld
terug krijgen ( - €10).
Wie voor aanvang van de sportweek afzegt met een medisch attest zal €65 terugkrijgen.
Wie voor aanvang van de sportweek afzegt zonder medische reden zal slechts €35
terugkrijgen.
4) Mutualiteit en fiscaal attest
De club zal instaan voor de nodige mutualiteitspapieren en papieren voor fiscale aftrek.
5) Foto’s
Tijdens de sportweken kunnen foto’s gemaakt worden. Indien jouw kind niet op de foto mag
staan stuur je een mail naar info@jump-up.be
6) Opvang voor en na
Wij richten vrijblijvend opvang in van 7u30 tot 9u en van 16u tot 17u30.
Wie zijn kind te laat afhaalt zal €5 per 15 minuten moeten betalen.
7) Verloren voorwerpen
De club is niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging van materiaal, kledij, geld,
persoonlijke voorwerpen. Verloren voorwerpen zullen zichtbaar gelegd worden na elke dag.

8) Kledij en benodigdheden
Kinderen dragen sportieve kledij en indoorsportschoenen en voorzien ook schoenen om
buiten te sporten en aangepaste kledij.
Lunch en drank wordt zelf meegenomen.
Voorzie altijd een drinkbus en een tussendoortje (rond 10u en 15u)
Voorzie in de zomer sportweek ook een pet en zonnecrème.
Kinderen die zelf een ropeskippingtouw hebben mogen deze meebrengen, voor de anderen
voorzien wij het nodige materiaal.
9) Covid maatregelen
Alle ingeschreven deelnemers zullen voordien de laatste richtlijnen krijgen over de
coronamaatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn.
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