1. INFORMATIE VOOR INSCHRIJVING
* INSCHRIJVEN SPECIAL OLYMPICS NATIONALE SPELEN ACHTERHOEK 2018.
Wij zijn zeer verheugd dat u zich met uw sporters wilt inschrijven voor de Special Olympics Nationale
Spelen Achterhoek 2018. Dit is de eerste stap naar een prachtige ervaring voor u en uw sporters. Wij
zullen er als organisatie alles aan doen, om er op 8, 9 en 10 juni 2018 een prachtig evenement van te
maken. De eerste stap is daarvoor het inschrijfproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom
willen wij u nu alvast zo goed mogelijk informeren over de criteria voor deelname en de
inschrijfprocedure.
* START INSCHRIJVING.
De inschrijving start op woensdag 17 januari 2018 om 10.00 uur. De inschrijving sluit op 1 maart 2018
om 0.00 uur.
* WEBSITE INSCHRIJVING.
Vanaf 17 januari 2018 kunt u zich inschrijven op de website: www.specialolympics2018.nl
U klikt op de button: Inschrijven, Doe mee en komt in het digitale inschrijfportaal. Hier is ook de
complete handleiding voor de inschrijving te downloaden.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met deelnemers@specialolympics2018.nl
Wij proberen al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
* VOORDAT U START:
- Zorg dat u alle gegevens van uw coaches en sporters bij de hand heeft als u naar de website
gaat om in te schrijven! Gebruik daarvoor NIET Explorer, maar Google Chrome of Firefox.
Ook als u werkt met Safari raden wij u aan Google Chrome of Fire Fox te gebruiken.
- De inschrijving is per tak van sport! Wanneer u voor meerdere takken van sport moet
inschrijven, meldt u uw vereniging meerdere keren aan.
- Na de ‘aanmelding vereniging’ krijgt u per mail uw bevestiging met alle inloggegevens. Bij
gebruik van hotmail, outlook, g-mail, of live.nl kan de mail in uw spambox komen. Check uw
spambox.
- Tussentijds blijven de ingevoerde gegevens bewaard wanneer u uitlogt. Met behulp van uw
inschrijfcode en wachtwoord kunt u op een later moment weer opnieuw inloggen en de
gegevens wijzigen of aanvullen.
- Vol is Vol. Mocht een programma vol zitten, dan wordt u op een reserve lijst geplaatst op
basis van tijdstip en datum van definitief ingeschreven moment. U krijgt dit z.s.m. van onze
organisatie te horen.
- Kosten bedragen:

€ 67,50 per persoon bij overnachten

€ 57,50 per persoon bij overnachten in een eigen tent of caravan

€ 47,50 indien u niet overnacht
- U krijgt korting van € 2,50 per persoon indien uw vereniging lid is van een Sport specifieke
bond, denk aan Atletiekunie voor atletiek, KNZB voor zwemmen, etc.
- De kosten van overnachting zijn incl. warme maaltijd op 8 en 9 juni, ontbijt en lunchpakket
op 9 en 10 juni, vervoer van en naar de openingsceremonie op 8 juni en het vervoer van en
naar de sportlocaties op 9 en 10 juni. Toegang tot de feestavond en deelname aan het
toernooi.
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Vervoer van de organisatie betreft:
8 juni vervoer van Marveld Recreatie naar de Openingsceremonie in Doetinchem v.v.
9 juni vervoer van Marveld Recreatie naar de Sportlocaties v.v. (retour)
10 juni vervoer van Marveld Recreatie naar de Sportlocaties v.v. (retour)

*WELKE GEGEVENS HEEFT U NODIG OM IN TE SCH RIJVEN?
Vereniging:
- naam vereniging
- tak van sport
- bij welke bond aangesloten
- contactpersoon vereniging
- adresgegevens
- mobiel nummer van de contactpersoon
- email adres van de contactpersoon
- het IBAN nummer van de vereniging (komt op de factuur te staan).
Per coach:
- voornaam
- achternaam
- teamnaam (bij teamsport)
- geslacht
- hoofdcoach (ja/nee)
- mobiel nummer
- geboortedatum
- overnachten (nee / bungalow / eigen tent of caravan)
- wijze van vervoer
- kledingmaat (xs/s/m/l/xl/xxl)
- dieet
Per Sporter:
- voornaam
- achternaam
- geboortedatum
- geslacht
- overnachten (nee / bungalow / eigen tent of caravan)
- wijze van vervoer
- dieet
- beperkingen anders dan verstandelijk (epilepsie / rolstoel / auditief / visueel)
- kledingmaat (xs/s/m/l/xl/xxl)
- de sport-specifieke gegevens, zoals niveau, tijden, afstanden en snelheid.
Bij tennis gebruik maken van het ratingformulier en bij voetbal van het divisioningsformulier
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*WELKE CRITERIA ZIJN ER OM DEEL TE KUNNEN NEMEN EN IN TE KUNNEN
SCHRIJVEN?
Criteria verenigingen:









Deelnemende verenigingen zijn aangesloten bij een Sportbond
De tak van sport wordt regulier aangeboden, met vaste trainingstijdstippen op welk niveau dan ook
De verenigingen en coaches moeten bekend zijn met de grondvormen van de tak van sport,
vertrouwd zijn met de tak van sport en de reglementen.
De verenigingen en coaches zijn verder bekend met de Special Olympics regelgeving. Deze regels
worden tijdens het evenement gehanteerd
Een vereniging 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 vereniging heeft inzicht in het sportprestatieniveau van de sporters gerelateerd aan de niveaus
en onderdelen die aangeboden worden tijdens het evenement
De vereniging draagt zorg voor adequate inschrijfgegevens

Criteria sporters:
 Om deel te kunnen nemen aan Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018, moeten
sporters volgens een instantie of deskundige de volgende beperking hebben:
- een verstandelijke beperking, ongeacht de mate van beperking en of er sprake is van een
meervoudige beperking of
- een cognitieve achterstand volgens vastgestelde standaardmethoden zoals IQ testen of andere
methoden die algemeen geaccepteerd zijn door deskundigen of
- een nauw verbonden ontwikkelingsbeperking. Een ‘nauw verbonden’ ontwikkelingsbeperking
betekent functionele beperkingen in zowel leren in het algemeen (zoals IQ) als
aanpassingsvaardigheden (zoals in recreatie, werk, onafhankelijk leven, zelfstandigheid)
 Sporters kunnen niet aan verschillende takken van sport deelnemen, omdat de diverse
sportactiviteiten gelijktijdig plaatsvinden.
 Sporters moeten minimaal 8 jaar oud zijn om aan wedstrijden deel te nemen.
 Sporters zijn lid van een sportvereniging.
 Sporters moeten vertrouwd zijn met de algemene Special Olympics reglementen en het reglement
van de sport waaraan zij deelnemen.
 Sporters moeten regelmatig (wekelijks) trainen en hun vaardigheden testen met reglementen en
oefenvormen.
 Sporters die meedoen aan een talenten- of selectieteam dienen toestemming te krijgen van hun
bondscoach om deel te mogen nemen aan Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018.
 Sporters dienen bij de definitieve inschrijving akkoord te gaan met algemene voorwaarden. Zij
hebben akkoord gegeven aan diegene die inschrijft.
 Dit betekent o.a. dat hij/zij
- zich aan de Special Olympics gedragsregels houdt zoals vermeld in de algemene
voorwaarden (geen alcohol en alleen roken op de daarvoor aangewezen plaatsen)
- toestemming geeft zijn/haar beeld etc. te gebruiken
- toestemming geeft voor het ontvangen van spoedeisende medische hulp
- toestemming geeft voor registratie van zijn/haar gegevens in de database van de
Special Olympics Nederland
- toestemming geeft dat gegevens van Healthy Athletes beschikbaar zijn voor onderzoek
Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 | J.F. Kennedylaan 49 | 7001 EA Doetinchem |
E-mail: deelnemers@specialolympics2018.nl

Criteria coaches/ begeleiding:


Coaches en begeleiders dienen bij de definitieve inschrijving akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden.
 Ze zijn op 1 maart 2018 in bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).
 Deze VOG verklaring is uiterlijk op 11 juni 2015 afgegeven. (De VOG is tijdens De Special Olympics
Nationale Spelen Achterhoek 2018 dus niet eerder afgeven dan 3 jaar voor het evenement)
 Ze houden zich aan de Special Olympics gedragsregels zoals vermeld in de algemene voorwaarden
(geen alcohol en alleen roken op de daarvoor bestemde plaatsen)
 Ze geven toestemming:
- om zijn/haar beeld etc. te gebruiken
- voor het ontvangen van spoedeisende medische hulp
- voor registratie van zijn/haar gegevens in een database van Special Olympics
 Voor alle sporten geldt dat er per drie sporters één coach/begeleider ingeschreven mag worden!
Voorbeelden:
Aantal sporters
2
6
7

Toegestane aantal coaches/begeleiders
1
2
3

VOL IS VOL. PAS OP HET MOMENT DAT U OP DEFINITIEF KLIKT IS UW INSCHRIJVING GELDIG. WANNEER DE
TAK VAN SPORT AL VOL ZIT, WORDT U OP DE RESERVELIJST GEPLAATST OP VOLGORDE VAN DATUM EN
TIJDSTIP VAN DEFINITIEF MAKEN.
NA DEFINITIEF MAKEN VAN UW INSCHRIJVING KUNT U GEEN WIJZIGINGEN MEER IN DE GEGEVENS
AANBRENGEN. DE FACTUUR WORDT OP DEZE GEGEVENS GEBASEERD EN DIENT VÓÓR 15 MAART
BETAALD TE ZIJN.
LET OP: U VOLDOET AAN HET MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE COACHES
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