DE SPELREGELS 2021-2022

1.

ADMINISTRATIEF

-

De minimumleeftijd om deel te nemen aan trainingen is 10 jaar.

-

Het lidgeld voor seizoen 2021-2022 bedraagt 230,00 €, en dient minstens één week voor de eerste
deelname betaald te zijn.

-

Betaald lidgeld worden nooit terugbetaald.

-

Het betreden van het ijs, tijdens de trainingen, is enkel toegelaten aan deelnemers die in orde zijn met
hun administratie en als alle vergoedingen betaald werden.

2. TRAININGEN
-

Onder trainingen verstaan we private ijsuren op de schaatsbaan van Hasselt
Tijdens deze ijsuren is de baan ter beschikking van de deelnemers

-

Deelname is inbegrepen in het lidgeld.

-

Het ijs mag pas betreden worden als de verantwoordelijke hiervoor de toelating geeft.

-

Ongeacht de eindtijd van de trainingen dienen de kleedkamers en de ijshal te zijn verlaten ten laatste 30
minuten na het einde van de training.

-

De trainingen worden geleid door een VTS opgeleide trainer en/of een verantwoordelijke.

-

Het meebrengen van eigen Ramps, Springstokken en attributen is toegelaten; doch op eigen risico.

3. EVENEMENTEN
-

Wanneer deelname aan een buitenlands evenement in groep gebeurt zijn de deelnemers die
administratief in orde zijn verzekerd voor schaatsongevallen, mits dit evenement aangekondigd werd.

-

Deelname kosten voor een evenement dienen aan de kassa van het evenement betaald te worden,
indien er een groepstarief geldig is zullen we trachten om aan dit tarief deel te nemen.

-

Toegang tot Ice Madness in Hasselt is voor leden gratis.

4.

KLEEDKAMER

-

De kleedkamers worden tijdens de trainingen enkel betreden na toestemming van de trainer, een
verantwoordelijke of van afgevaardigden.

-

Alle deelnemers wordt desondanks geadviseerd geen waardevolle spullen achter te laten in de
kleedkamers. Verlies en of diefstal is geheel voor eigen risico.

-

In de regel dienen na de trainingen en of demo’s de kleedkamers schoon achter te blijven. Van eenieder
wordt verwacht dat hij zijn eigen zaken opruimt, meeneemt en geen troep achterlaat. Afval kan in de
daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

-

Het is niet toegestaan om te eten en te drinken in de kleedkamers.

5.

KLEDING

-

Iedereen wordt geacht in regel te zijn met de voorgeschreven beschermingsmiddelen.

-

Enkel ijshockeyschaatsen zijn toegelaten. Andere schaatsen zijn niet toegelaten.

-

Handschoenen, langebroek, kniebescherming zijn ten alle tijde verplicht. Schaatsen in T-shirt is toegelaten
mits het dragen van elleboogbescherming.

-

Tijdens het maken van sprongen over ramps, is een helm en bescherming verplicht.

6.

ALGEMEEN

-

De banken in de ijshal dienen schoon te worden achtergelaten. Neem rommel mee na de training en of
wedstrijd!

-

Het is ten strengste verboden te roken in de ijshal, op de ijsbaan en in de kleedruimtes!

-

Het is ten strengste verboden te eten en te drinken op de ijsbaan !

-

Het is verboden om alcohol en/of drugs te gebruiken tijdens de trainingen, meetings en demo’s.

-

Bij twijfel over een intoxicatie wordt steeds de Politie verwittigd en kan er een bloedproef worden
afgenomen.

7.

FOTO’S

-

Door deelname geeft u stilzwijgend de toestemming dat er foto’s genomen mogen worden, hetzij door
de huisfotograaf, hetzij door iemand anders. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op sociale media,
internet en/of krant/media. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicaties.

-

Het is te allen tijde verboden om foto’s te nemen in de kleedkamers en/of doucheruimte

-

Het maken en publiceren van zelfgemaakte foto’s en/of filmpjes is toegelaten en wordt zelfs aanbevolen.

8.
-

VERZEKERING
Een volwaardig lid is verzekerd tijdens de trainingen.
Bij bezoek aan andere ijsbanen is men enkel verzekerd indien de uitstap aangekondigd werd.

9.
-

HANDEL
Het is ten alle tijde verboden om winstgevende activiteiten te organiseren op of rond de ijspiste tijdens
de trainingen, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

10. SCHORSING
11.
-

12.
-

13.
14.
-

Indien een deelnemer zich niet gedraagt tijdens een training kan de toegang tot het ijs ontzegt worden
DE IJSPISTE
De ijspiste is eigendom van de overheid. Zolang er geen calamiteiten of onenigheden zijn kunnen we
beschikken over ijsuren in de de Schaverdijn, te Hasselt.
GEHOORZAAMHEID
Het is verboden aan onze leden om gedurende publieke beurten een puck, drank en/of eten mee het ijs
op te nemen.
COMMUNICATIE
Alle communicatie betreffende trainingen en events, gebeurt via een gesloten whatsapp groep.
CONTACTGEGEVENS
Xtreme Iceskating Team Hasselt – p/a Ambachtslaan 10 - B-3665 AS
info@icefreestyle.club
NOODNUMMER: +32 475 77 79 46

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
VTS gediplomeerde trainer:

Smeets Peter
Sannen Karel
Melussi Marie-Claire
Smeets Quinten

