Inschrijvingsstrookje schooljaar 2019-2020

Gelieve deze inschrijvingsstrook in te vullen in DRUKLETTERS.
School: ………………………………………………………………………………………………......
Gemeente waar je school gelegen is: ……………………………………………………..
Gegevens leerling
Naam: ………………………………………… Voornaam: .……………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………….
E-mail ouders: ….…………………………………………………………………………………….
Telefoon of gsm (van leerling of ouder): ……………………………..…………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………….
Woonplaats (gemeente): ………………………………………………………………………..
Klas: ……………………
Studierichting:  ASO  BSO  BUSO  KSO  TSO
 Middenschool  OKAN
Geslacht :  meisje  jongen
Ben je lid van een sportclub:  ja
 nee
Zo ja, welke sportclub? …………………………………………………………………………..
Dit is de eerste SNS-pas die ik koop?  Ja
 nee
Ik koop een SNS-pas voor: (kruis aan wat van toepassing is)
 periode 1 + 2: € 45
 periode 1 (september – januari): € 30
 periode 2 (januari – mei): € 30
□ Betaal met Sport-axibonnen (enkel voor Brugse jongeren).

Handtekening van ouder of voogd

Handtekening aanvrager

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel voor de
aanmaak van de SNS-pas en het deelnemen aan SNS-activiteiten op basis van de contractuele relatie als
gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze SNS-activiteiten (direct marketing)
op basis van ons gerechtvaardigd belang om klanten te informeren over gelijkaardige diensten. Indien u
niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om u ertegen te
verzetten via onderstaand e-mailadres.
Op privacy@sport.vlaanderen, kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze
verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op de SNS website.

Een samenwerking van
alle betrokken sportdiensten,
Sport Vlaanderen,
MOEV en
diverse scholen, sportcentra en sportclubs uit Regio Brugge.

CONTACT
Olivier Stael
Medewerker ‘Brede school met sportaanbod’
Coördinator SNS Regio Brugge
Olivier.stael@sportnaschool.be
0472 25 14 00

l

VU Sport Vlaanderen Philippe Paquay, p/a Arenbergstraat5, 1000 Brussel

Vul deze inschrijvingsstrook enkel in indien je NIET online kan inschrijven.

2019 - 2020
BEERNEM, BRUGGE
DAMME, JABBEKE
KNOKKE-HEIST,
OOSTKAMP,
ZEDELGEM

SNS REGIO BRUGGE

SNS: SPORT NA SCHOOL

ACTIVITEITEN Regio Brugge

Als je wil bewegen na de lessen, moet je SNS-en.

WAT?





In diverse sportcentra en sportclubs in jouw buurt.
Jouw SNS-pas is geldig in alle Vlaamse steden en gemeenten waar SNS wordt
aangeboden.
Surf naar www.sportnaschool.be voor het volledige aanbod.

WANNEER?




Periode 1 (15 weken): van 23 september 2019 tot en met 24 januari 2020 met
uitzondering van de herfst- en kerstvakantie.
Periode 2 (15 weken): van 27 januari 2020 tot en met 29 mei 2020 met
uitzondering van de krokusvakantie en paasvakantie.
Niet geldig tijdens de weekends en wettelijke feestdagen.

KOSTPRIJS?





Eén periode (15 weken): 30 euro (2,00 euro per week).
Beide periodes (30 weken): 45 euro (1,50 euro per week).
Je bent verzekerd via Sport Vlaanderen.
Via je ziekenfonds kan je een deel van je inschrijvingsgeld terugkrijgen.
Je krijgt het attest toegestuurd op het mailadres dat je opgeeft bij inschrijving.



Misschien heb je recht op GRATIS Sport-axibonnen (enkel in Brugge), informeer
hiervoor in het “Huis van de Bruggeling”, op dezelfde plaats kun je jouw SNS-pas
bekomen.

ONLINE
Surf naar www.sportnaschool.be. Klik op “Ik wil een SNS-pas” en vul alle gegevens in.
Nadien ontvang je een mail i.v.m. de betaling. Kort na registratie van je betaling zal je
een tweede mail ontvangen met richtlijnen om de app te activeren. Indien dit langer
duurt, neem je contact op met je SNS-coördinator.



VIA DE SCHOOL
Geef je inschrijvingsstrookje samen met 30 of 45 euro (of sport-axibonnen) in een
omslag aan je sportleerkracht. Nadien krijg je een mail met richtlijnen om de app te
activeren. Spreek je leraar aan wanneer dit langer dan een week duurt. Je krijgt dus
geen papieren SNS-pas meer!

BEWEGEN OP MUZIEK
Aërobic, BBB, Body Pump, Bootcamp, Core Power, Dance Work Out, Function Power, Funky
Dance, Girly Hip Hop, Latino Moves, Linedance, Partyrobics, Salsa, Spinning, Step-Aërobic,
Total Body Work-Out, Zumba….

WAAR?



Kijk voor het volledige aanbod en wijzigingen regelmatig op
www.sportnaschool.be

Ben jij iemand die graag van alles wat doet? Of wil je gewoon iets anders
proberen? Dan is de SNS-pas iets voor jou.
Niet twijfelen, doen!

SNS is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs, waarmee je na de
schooluren kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Je kiest zelf wat, wanneer
en hoe vaak je wil sporten binnen het SNS-aanbod.

HOE INSCHRIJVEN?

BALSPORTEN
Beachvolleybal, Bowling, Goalbal, Handbal, Krachtbal, Krulbollen, Voetbal, Rugby, Torbal,
Trabollen, Volleybal,….

SLAGSPORTEN
Badminton, Baseball, Cricket, Golf, Padel, Squash, tafeltennis, Tennis (outdoor & indoor),…

GEVECHTSSPORTEN
Aikido, Boksen, Braziliaanse Jiu Jitsu, Budo taijutsu-ninjutsu, Capoeira, Hapkido, , Ju Jitsu,
Judo, Karate, Kickbox, Taekwondo, Zelfverdedigingssport,…

WATERSPORTEN
Catamaranzeilen, Duiken (met flessen) Funsailing, Golfsurfen, Kajak, Onderwaterhockey,
Roeien, Sea & Beachkixx, Suppen, Wakeboarden, Windsurfen, (Subtropisch) Zwemmen,…

AVONTURENSPORT – URBAN SPORT - ANDERE
Avonturendag KIJK UIT, Boogschieten, Bootcamp, Circus (acrobatieles, één-wielerles,…),
Duathlon, Freerunning, Karabijnschieten, Mountainbike, Muurklimmen, Reddend Zwemmen,
Paardrijden, Paintball, Schaatsen, Schermen, Shoot Out Archery Tag, Skeeleren, Skiën,
Trampolinepark, Ubounce, VR Cubes (Virtual Reality Sports), Wielrennen op de piste, Yoga,
Zwemmen ijsberen,…

FITNESS EN CONDITIE
Circuittraining, Crossfit, Cycling/spinning, Fitness Aërobicland, Fitness Easyfit, Fitness Pure
Senses, Fitness Vita Knokke, Fitness Jabbeke Vrijetijdscentrum, Fitness Continental Gym,
Fitness Nisus, Fitness Dynamic Gym, Fitness Fitneasy, Fitness Jims, Fitness Paramount
Sportcenter, Fitness Sport Vlaanderen, Fitness U-Fit, Fitness The Move, HIT Training,…

G-SPORT (VAAK VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK!)
CP+voetbal, Drums Alive, Freerunning, Goalbal, Muurklimmen (visuele beperking),
Muurklimmen (auditieve beperking), rolstoelbasketbal, Showdown, Torbal, Wielrennen op
de piste,…

Kijk op je SNS-app of op www.sportnaschool.be voor:
-

meer uitleg over alle activiteiten hierboven:
leeftijd, locatie, aantal deelnames, kledij, ev. reservatie, ….

-

het aanbod in Torhout, Oostende, Maldegem, Gistel, ….
oa paardrijden, indoor golf, trampolinepark, Skiën (Brugge & Komen)…
het aanbod in heel Vlaanderen.
Met éénzelfde SNS-pas kan je overal sporten!

-

Kan jij deze app niet gebruiken? Geen nood! Contacteer je SNS-coördinator.


VIA HET LOKAAL SPORTPUNT (in Brugge en Oostkamp).

Bekijk regelmatig de laatste nieuwtjes op je app, op het laatste nieuws bij jouw regio op de
website of op www.facebook.com/sns regio Brugge

