Reglement deelname A4D “Het Krijt” 2017
•

Alleen met opgaaf van juist telefoonnummer is deelname aan de A4D mogelijk (dit i.v.m. calamiteiten, zie
calamiteiten protocol)

•

Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd

•

Bij opgave van uw kind, stelt u uzelf beschikbaar om minimaal één avond mee te lopen als begeleider of mee
te helpen bij de ranjapost (indeling wordt gemaakt door de A4D commissie)

•

Bij inschrijving direct betalen (€ 6,- p/kind), betaaldagen zijn op dinsdag 21 maart (19.30-20.30) en woensdag
22 maart (08.00-09.00) op Het Krijt (Schoolstraat)

•
•
•
•

Kinderen van groep 1 en 2 hebben de mogelijkheid om één dag te lopen voor een (ééndags)medaille
Kinderen van groep 3 t/m 4 lopen vier dagen 5 km
Kinderen van groep 5 hebben de mogelijkheid te kiezen om 5 of 10 km te lopen (let hier op bij aanmelding!)
Kinderen van groep 6 t/m 8 lopen 10 km

•

Deelnemende teamcaptains kunnen ook een medaille krijgen, kosten zijn € 6,-

•

Om de uniformiteit van de school uit te dragen is deelname in het zwarte Krijt shirt wenselijk

•

Bij inschrijving deelname is het mogelijk om een Krijt shirt à € 11,- per stuk aan te schaffen

•

Uiterste inschrijfdatum is 24 maart 2017, aanmeldingen na deze datum worden door de commissie A4D niet
gehonoreerd. Individuele aanmeldingen bij de wandelvereniging de Zwaluwen kunnen niet meelopen
binnen de groepen CBS Het Krijt

•

Indeling van de deelnemende groepen is vanaf donderdag 30 maart (of eerder) inzichtelijk op de site

•

De wandelvereniging de Zwaluwen heeft in hun reglement staan dat groepen een leider dienen te hebben
van tenminste 16 jaar en dat de breedte van de groepen niet meer dan 3 personen mag zijn, leiders
inbegrepen en geen grotere lengte hebben dan 10 personen (in totaal mag de groep uit 30 personen
bestaan)

•

De startplaatsen voor Het Krijt zijn te herkennen aan de 2 beachflags

•

Kinderen zijn verplicht om kwart voor zes (17:45) aanwezig, uitzondering is de laatste avond, dan is dit kwart
voor zeven (18.45)

•

Kinderen moeten binnen 15 minuten na binnenkomst terrein AAC opgehaald worden door ouder/verzorger
Eventueel kan de teamcaptain via een groepsapp ongeveer aangeven wanneer de groep weer op de
startlocatie is.

•

Als u vindt dat uw kind zelfstandig naar de A4D mag komen en/of weer naar huis mag gaan, moet u het
betreffende formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij de leerkracht voor 10 mei 2017!

•

Deelname ééndaags lopers vindt plaats op donderdag 18 mei 2017. Een andere dag is niet mogelijk!

•

Wij verzoeken u zo beperkt mogelijk om te gaan met snoepgoed. Wij juichen een stuk fruit toe.

•

Bij al het overige waar dit reglement niet in voorziet, is het oordeel van de commissie A4D bindend

