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Reglement sportactiviteiten VZW Sportbeheer eva De Pinte
Artikel 1: Inschrijvingen
Het is verplicht vooraf in te schrijven. Dit gebeurt online via de inschrijvingsmodule op de
gemeentelijke website. Inschrijvingen en betalingen gebeuren enkel online via TicketGang:
depinte.ticketgang.eu
Het tijdstip waarop de lijnen geopend worden en men zich kan inschrijven voor de sportactiviteiten
wordt meegedeeld in de Vrijetijdsfolder, de infokrant en op de website.
Bij een 1e inschrijvingsmoment krijgen enkel inwoners van De Pinte de kans om in te schrijven.
Hierbij wordt rekening gehouden met de domiciliëring van minstens één van de ouders.
Daags erna is er een 2e inschrijvingsmoment waarbij ook niet- inwoners van De Pinte de kans krijgen
om zich nog in te schrijven.
Als het maximum aantal deelnemers is bereikt kan men zich aanmelden op een wachtlijst.
Het maximale aantal inschrijvingen wordt om geen enkele reden overschreden.
Artikel 2: Betaling inschrijvingsgeld
Men is pas ingeschreven na het voltooien van de elektronische betaling.
Artikel 3: Tarieven
Tarief 1: prijs voor inwoners van De Pinte / Zevergem.
Tarief 2: prijs voor niet inwoners van De Pinte / Zevergem.
Voor deelname aan lessenreeksen geldt de volgende regel:



Deelname aan de helft of meer lessen: volle deelnameprijs
Deelname aan minder dan de helft van de lessen: halve deelnameprijs

De tarieven worden vastgelegd in functie van de aard van de activiteit en worden steeds vermeld in
de folder en op de gemeentelijke website.
Artikel 4: Opvang sportkampen
Er is opvang voorzien van 8u tot 9u en van 16u tot 18u.
Voor kinderen die na 17u worden afgehaald, wordt 1,5 euro aangerekend.
Vanaf 18u wordt 10 euro per begonnen kwartier aangerekend.
Deze bedragen dienen contant betaald te worden.
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Artikel 5: Annulering
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de dagen waarop de deelnemer afwezig was is enkel
mogelijk na het voorleggen van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot één week na het einde van
de betreffende activiteit binnen gebracht worden op de dienst Vrije Tijd.
In het geval van een geldig doktersattest wordt het volledig bedrag van het inschrijvingsgeld
terugbetaald onder aftrek van de administratiekosten.
De administratiekosten bedragen:




Voor de sportkampen 2 euro per terugbetaalde dag;
Voor kriebeltuin 1 euro per terugbetaalde dag
Voor sportacademie 10% van het terugbetaalde bedrag

Voor elke andere reden van annulatie wordt, onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven,
het volledige bedrag pas terugbetaald nadat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een andere
deelnemer.
Over alle niet beschreven terugbetalingen wordt beslist door het Dagelijks bestuur, bij monde van de
penningmeester.
De terugbetaling gebeurt maximum 1 maand na afloop van de geannuleerde activiteit.
Door inschrijving aan een activiteit verklaart men zich akkoord met dit reglement.
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