Algemene inschrijfvoorwaarden
Special Olympics Regionale Spelen/Evenementen
Het is belangrijk deze inschrijfvoorwaarden goed door te nemen voordat het
inschrijfformulier voor deelname aan de Special Olympics Regionale Spelen / Evenement
wordt ingevuld.
Hoofdstuk

Pagina

1. Criteria deelname SORS/SORE
1.1 criteria organisaties
1.2 criteria sporters
1.3 overige inschrijfvoorwaarden
1.4 bijdrage

2

2. Tijdspad inschrijfprocedure

3

2

1. Criteria voor deelname aan de SORS/SORE
1.1 Criteria organisaties/verenigingen of instellingen/scholen
● De deelnemende organisatie is bekend met de algemene Special Olympics regelgeving.
Deze regels worden tijdens het evenement gehanteerd.
● De sport wordt regulier aangeboden, met vaste trainingstijden, op welk niveau dan ook.
De coaches en sporters moeten bekend zijn met de grondvormen van de sport en
vertrouwd zijn met de Special Olympics reglementen van deze sport.
● Een organisatie moet serieus trainen voor het evenement volgens bestaande
trainingsmethodieken (warming-up, herhaling vaardigheden, oefenen van vaardigheden,
trainen van kracht en uithoudingsvermogen en een cooling-down).
● De organisatie heeft inzicht in het sportprestatieniveau van de sporters gerelateerd aan
de niveaus en onderdelen die aangeboden worden tijdens het evenement.
● De organisatie draagt zorg voor adequate inschrijfgegevens.
1.2 Criteria sporters:
● Sporters kunnen aan slechts één tak van sport deelnemen tijdens een evenement. De
reden hiervoor is dat er diverse sporttoernooien gelijktijdig plaatsvinden.
● Sporters moeten minimaal 8 jaar oud zijn en dienen een verstandelijke beperking (IQ t/m
70 met uitloop naar 75) te hebben om aan de Special Olympics Regionale Spelen deel te
nemen.
● De sporters moeten vertrouwd zijn met de algemene Special Olympics reglementen en
het reglement van de sport waaraan zij deelnemen.
● De sporters moeten regelmatig (wekelijks) trainen en hun vaardigheden testen met
Special Olympics reglementen en –oefenvormen.
1.3 Overige inschrijfvoorwaarden
● Via het sport-specifiek inschrijfformulier Special Olympics Regionale Spelen/Evenement
kan een organisatie/vereniging zich inschrijven.
● Organisaties/verenigingen of (zorg)instellingen/scholen die voor de eerste keer interesse
hebben om met sporters deel te nemen aan de Special Olympics Regionale Spelen/
Evenement doen er goed aan bovengenoemde criteria in acht te nemen.
● Alle sportreglementen zijn te downloaden op de website van Special Olympics Nederland
http://www.specialolympics.nl/sportreglementen.
● De inschrijvingen voor deelname aan de SORS/SORE dient uiterlijk … aanwezig te zijn. U
kunt het inschrijfformulier bij voorkeur e-mailen naar ……
1.4 Bijdrage
Deelname aan de SORS/SORE is gratis. Optioneel kan aan alle sporters en
coaches/begeleiders een lunchpakket aangeboden worden.
2. Tijdspad inschrijfprocedure
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij de ingeschreven organisatie/vereniging een
ontvangstbevestiging (per e-mail). Als de inschrijftermijn is verstreken (datum deadline….)
kan er niet meer worden ingeschreven of wijzigingen plaatsvinden. Uiteraard kunnen er nog
wel afmeldingen worden doorgegeven.
●

De inschrijfprocedure wordt zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Organisaties wordt
gevraagd om inschrijfformulieren digitaal in te vullen en te versturen.
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Tijdspad schematisch
Wat
Start inschrijving
Herinneringsmail
Sluiting inschrijving (u ontvangt
na inschrijving een
ontvangstbevestiging)
Doorgeven afmeldingen

Wie
Deelnemende
organisaties/verenigingen
Organisatie SORS/SORE
Organisatie SORS/SORE

Wanneer
3 maanden vooraf

Deelnemende
organisaties/verenigingen

Tot op wedstrijddag

2 weken voor deadline
Uiterlijk 1 maand vooraf
aan het evenement

Graag afstemmen met SON, Marty Broekman m.broekman@specialolympics.nl

SO Nederland maart 2018 pagina 3

