OPEN BELGISCH KAMPIOENSCHAP
ROLSTOELDANSEN
ZONDAG 22 APRIL 2018

AANKONDIGING
Aan alle clubverantwoordelijken en dansinstructeurs van de Belgische Rolstoeldansfederatie vzw en de
Stichting Rolstoeldansen Nederland,
Rolstoeldansclub ‘The Rolling Stars’ gesteund door de Belgische Rolstoeldansfederatie VZW,
GSVToekomst en stad Lommel heeft de organisatie van het Open Belgisch Kampioenschap 2018 op zich
genomen.
Wij zijn dan ook verheugd om uw dansers uit te nodigen voor deelname aan de

Open Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen
Zondag 22 april 2018
sporthal Kerkhoven – Kleuterstraat te 3920 Lommel

Kostprijs:
 Per overschrijving voor 8 april 2018 : 15 € pp voor deelnemers
 Aan de kassa : 20 € pp voor deelnemers
 Bezoekers : gratis inkom.
Tijdschema :
Deuren open : 09:00 uur
Aanvang wedstrijd : 10:00 uur
Einde omstreeks 18:00 uur
Een gedetailleerd tijdschema zal op de website www.rolstoeldansen.be geplaatst worden ± 1 week voor de
wedstrijd.
Inschrijven voor 8 april 2018
Voor de Belgische dansparen : Wedstrijdsecretariaat BeRF, Linda Boelanders
e-mail : berf.wedstrijd@telenet.be tel. : +32(0)477 50 01 74 of +32(0)478 38 61 64
Voor de Nederlandse dansparen : Werkgroep wedstrijden SRN, Corine Meijer-Van Breukelen
e-mail : corinemvb@outlook.com
De inschrijvingsformulieren worden hier bijgevoegd.

Let op : Startboekjes moeten voor aanvang van de wedstrijd ingevuld worden ingeleverd.
Goed om weten :
 De wedstrijden worden beoordeeld door 5 juryleden met ervaring in het rolstoeldansen.
 Medische permanentie en assistentie worden verzorgd door het Rode Kruis.
 Technische ondersteuning wordt geleverd door ‘Move all the way’.
 Er is ruime parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de sporthal.
 Verzekering : Wij gaan er van uit dat de rolstoeldansclub of de instructeur die de deelnemers
inschrijft de nodige schikkingen heeft getroffen voor de ongevallenverzekering van de dansers. De
organisator, GSVToekomst en de Belgische Rolstoeldansfederatie zijn niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen of verlies van bezittingen.
Informatie :
Wedstrijdsecretariaat Belgische Rolstoeldansfederatie berf.wedstrijd@telenet.be +32(0)477 50 01 74 of
+32(0)478 38 61 64
Met hartelijke dansgroeten,
Namens het organisatiecomité,

