AANVRAAG SPORTINFRASTRUCTUUR

Afspraken
Annulatievoorwaarden
Vraag enkel de uren aan die u nodig hebt. Omwille van organisatorische redenen kunnen we geen
uren ‘in optie’ nemen. Alle uren die ‘in optie’ aangevraagd worden, zullen ook aangerekend worden
– tenzij aanvaarbare motivatie of overmacht (bv. wegvallen van klassen wegens leerlingentekort,…).
Op die manier willen we vermijden dat andere scholen de kans missen om over onze infrastructuur
te beschikken en dat door annulatie de vrijgekomen uren voor de rest van het schooljaar ongebruikt
worden.
Annulaties van definitief toegezegde uren zijn enkel mogelijk in geval van examens, pedagogische
studiedagen, bezinningsdagen, bos- en zeeklassen en bijscholingen. Er worden geen annulaties
buiten deze speciale gelegenheden toegestaan.
Daarbovenop kan een school ‘wanneer ze een andere sportinfrastructuur afhuurt op dezelfde
locatie’ per uitzondering en max. 5 keer/klas/jaar/school de hoofdreservatie annuleren.
Combinatie theorieles - sportles
De mogelijkheid bestaat om gelijktijdig theorieles te geven aan 1 klas in de vergaderzalen van
Sportpunt 1 en sportles aan de andere klas in een sportaccommodatie om na bv. 1 uur te wisselen.
Op die manier kan het busvervoer gereduceerd worden.
Tarieven
Onze tarieven kan u terugvinden in het retributiereglement op onze website:
https://www.zwevegem.be/retributies
Scholen die gedurende een volledig schooljaar gebruik maken van onze sportinfrastructuur (= vaste
gebruikers) betalen 50%. Vaste gebruikers die tijdens het schooljaar een extra aanvraag indienen (bv
sportdag) betalen ook 50%.
Combigebruik Sportpunt 1 en 2 – sporadisch gebruik buiteninfrastructuur
Vaste gebruikers die een volledig seizoen reserveren in Sportpunt 1 en/of 2, maar die ook sporadisch
gebruik willen maken van onze buiteninfrastructuur (Sportpunt 3 en 6) kunnen kiezen voor een
opleg, een jaartarief van 500 euro.
De aanvraag voor combigebruik kan aangeduid worden op het aanvraagformulier van Sportpunt 1 en
2.
Let op:
-

-

De accommodatie Sportpunt 3 en 6 moet min. 8 dagen vooraf nog gereserveerd worden via
sport@zwevegem.be om zeker te zijn van jullie plaats. Vaste gebruikers hebben echter altijd
voorrang op de combigebruikers. Indien we aanvragen krijgen van losse gebruikers en je hebt
niet gereserveerd als combigebruiker, dan heeft de losse gebruiker voorrang.
Ook voor het gebruik van specifieke atletiekstanden/materialen, moeten er min. 8 dagen
vooraf gereserveerd worden via sport@zwevegem.be. Niet alle standen/materialen zijn
namelijk zomaar toegankelijk.

Om een goeie samenwerking tussen scholen/leerkrachten te bevorderen i.v.m. het gebruik van de
accommodatie, dient er overleg te zijn tussen de vaste gebruikers van Sportpunt 3 en 6 en de school
die wil intekenen op het combigebruik.
Losse reservaties - atletiekpiste
We geven telkens voorrang in eerste instantie aan de vaste gebruikers. In tweede instantie aan het
gereserveerde combigebruik.
Indien een school de piste wenst te gebruiken (los van het vast gebruiker of combigebruik) dient dit
min. 8 dagen vooraf aangevraagd te worden aan de dienst sport. De dienst sport bekijkt de
beschikbaarheid van de accommodatie vooraleer de reservatie goedgekeurd wordt. Indien nodig
zorgen we voor een overleg tussen de vaste gebruiker/combigebruiker en de losse aanvrager.
Ga er niet van uit dat alle atletiekdisciplines zomaar gebruikt kunnen worden. Zowel de
accommodatie als de specifieke atletiekstanden/materialen, moeten vooraf gereserveerd worden.
Facturatie
Alle eventuele facturen van het afgelopen schooljaar 2020 – 2021 dienen vereffend te worden vóór
de start van het nieuwe schooljaar 2021 – 2022.
De facturatie gebeurt via mail. Zorg ervoor dat je op de klantenfiche het juiste e-mailadres invult.
Als u toelating krijgt van het lokaal bestuur Zwevegem om gebruik te maken van de
sportinfrastructuur, dient u rekening te houden met het gebruikersreglement en het algemeen
reglement van inwendige orde:
-

-

Als school neemt u allerhande organisatorische en praktische maatregelen om het veilig
gebruik door u leden te garanderen.
Als school oordeelt u zelf over het maximaal aantal gelijktijdig toegelaten sporters. U draagt
hiervoor de volledige verantwoordelijkheid, rekening houdend met de
brandveiligheidsrichtlijnen die het maximum aantal gebruikers niet mogen overschrijden.
Als school bent u verplicht om een polis burgerlijke – en contractuele aansprakelijkheid af
te sluiten. Hiervoor kan u eventueel intekenen op een gezamenlijke polis van de gemeente of
via uw eigen verzekering. De polis zal opgevraagd worden van zodra de kalender is
opgemaakt.

De volledige reglementen kan u nalezen op de website. Na definitieve reservatie van onze
infrastructuur ontvangen jullie alle reglementen. Gelieve deze na ontvangst te ondertekenen en
terug te bezorgen voor de start van het nieuwe schooljaar.

