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Inschrijfprocedure & Algemene Voorwaarden Special Olympics evenementen
Het is belangrijk de Inschrijfprocedure en Algemene Voorwaarden goed door 
te nemen voordat het inschrijfformulier voor deelname aan een Special 
Olympics evenement wordt ingevuld.

1.  INSCHRIJFPROCEDURE

1.1 Criteria organisaties 

• Verenigingen/stichtingen moeten lid zijn van de reguliere sportbond of van Gehandicapten   
 sport Nederland.

• Instellingen/scholen zijn welkom op alle evenementen, met uitzondering van de Nationale Spelen 
 (3-daags evenement).

• De deelnemende organisatie is bekend met de algemene Special Olympics regelgeving 
 (Artikel 1 van SOInc.) Deze regels worden tijdens het evenement gehanteerd.

• De sport wordt regulier aangeboden, met vaste trainingstijden, op welk niveau dan ook. De coaches en   
 sporters moeten bekend zijn met de grondvormen van de sport en vertrouwd zijn met de Special Olympics  
 reglementen van deze sport.

• Een organisatie moet serieus trainen voor het evenement volgens bestaande trainingsmethodieken 
 (warming-up, oefenen van vaardigheden, herhaling van vaardigheden, trainen van kracht en 
 uithoudingsvermogen, een cooling-down, etc.).

• De organisatie heeft inzicht in het sportprestatieniveau van de sporters gerelateerd aan de niveaus en 
 onderdelen die aangeboden worden tijdens het evenement.

• De organisatie draagt zorg voor adequate inschrijfgegevens.

1.2 Criteria sporters

• Sporters kunnen aan slechts één tak van sport deelnemen tijdens het evenement. De reden hiervoor is dat  
 er diverse sporttoernooien gelijktijdig plaatsvinden.

• Sporters moeten minimaal 8 jaar oud zijn en dienen een verstandelijke beperking (IQ t/m 70 met uitloop  
 naar 75) te hebben om aan het Special Olympics evenement deel te nemen. 

• De sporters moeten vertrouwd zijn met de algemene Special Olympics sportreglementen en het reglement  
 van de sport waaraan zij deelnemen.

• De sporters moeten regelmatig (wekelijks) trainen en hun vaardigheden oefenen met Special Olympics   
 reglementen en -oefenvormen. 



1.3  Overige inschrijfvoorwaarden

•	 Via	het	inschrijfformulier	van	het	Special	Olympics	evenement	kan	een	organisatie	zich	inschrijven.

• Organisaties die voor de eerste keer interesse hebben om met sporters deel te nemen aan het Special   
 Olympics evenement doen er goed aan bovengenoemde criteria in acht te nemen.

• Alle sportreglementen zijn te downloaden op de website van Special Olympics Nederland. 

• De inschrijvingen voor deelname moet uiterlijk 14 augustus 2021 aanwezig zijn. U kunt het 
	 inschrijfformulier	e-mailen	naar	inschrijven@specialolympics2022.nl.

1.4 Bijdrage

Deelname aan een Special Olympics Pre-Games, Regionaal Evenement en/of Nationaal Evenement is gratis.

 

1.5  Tijdspad inschrijfprocedure 

Na ontvangst van de inschrijving wordt aan de ingeschreven organisatie een ontvangstbevestiging (per e-mail) 
gestuurd. Als de inschrijftermijn is verstreken kan er niet meer worden ingeschreven of wijzigingen plaatsvinden. 
Uiteraard kunnen er nog wel afmeldingen worden doorgegeven.

De	inschrijfprocedure	wordt	zoveel	mogelijk	digitaal	uitgevoerd.	Organisaties	wordt	gevraagd	om	inschrijfformulie-
ren digitaal in te vullen en digitaal te versturen.

1.6 Tijdspad schematisch inschrijving Pre-Games Twente 

Wat Wie Wanneer
Start inschrijving Deelnemende organisaties 21 juni 2021
Sluiting inschrijving (na inschrijving 
ontvang je een ontvangstbevestiging

Organisatie van het Special 
Olympics evenement

14 augustus 
2021  

Doorgeven afmeldingen Deelnemende organisaties Tot wedstrijd-
dag



2. ALGEMENE VOORWAARDEN  
DEELNEMENDE ORGANISATIES 

Special Olympics evenementen

Indien je bij inschrijving voor het Special Olympics evenement akkoord gaat met ‘de Algemene Voorwaarden Special 
Olympics evenementen’ geef je aan onderstaande te hebben gezien, gelezen en te onderschrijven voor jou als 
coach en voor je sporters. 

2.1 Aansprakelijkheid

Het zich bevinden op de verblijf- en sportaccommodaties gedurende het evenement, is op eigen risico. De organi-
satie van het Special Olympics evenementen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, 
schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen. Gevonden voorwerpen worden tot één maand na het 
evenement bewaard.

De organisator van het Special Olympics evenement is niet aansprakelijk voor blessures of verwondingen die wor-
den opgelopen tijdens het evenement.

De deelnemer verklaart verzekerd te zijn voor eventueel te maken medische kosten en een ziektekostenverzekering 
heeft ook medische verzorging of behandeling ten gevolge van sportbeoefening dekt. 

Het kan voorkomen dat in het geval van een ongeluk, calamiteit of blessure medische verzorging of behandeling 
van de deelnemer noodzakelijk is. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden geeft je aan dat medische han-
delingen door een bevoegd persoon verricht mag worden in het geval dit (door de medische verzorgers ter plaatse) 
nodig wordt geacht. 

De deelnemer verklaart een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi worden door de organisatie van het Special Olympics 
evenement aansprakelijk gesteld. De organisatie c.q. schadelijdende partij verhaalt de schade op de aansprakelijke 
persoon.

Wanneer niet te achterhalen valt welke persoon er schade heeft toegebracht, dan wordt de deelnemende organisa-
tie (vereniging/stichting of instelling/school), onder wiens verantwoordelijkheid de persoon of team op dat mo-
ment valt, hiervoor aansprakelijk gesteld.



2.2 Gedragsregels
 
1. Alle begeleiders, die namens de deelnemende organisatie een team/sporter begeleiden, zijn in het bezit  
 van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

2. Begeleiders die namens de deelnemende organisatie een team/sporter begeleiden, zijn te allen tijde ver 
 antwoordelijk voor (het gedrag van) de sporter. Per drie sporters moet minimaal één begeleider altijd aan 
 wezig zijn. Zonder begeleider wordt deelname geweigerd.

3. Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemende begeleider, sporter of team, kan de organisatie van het   
 Special Olympics evenement besluiten hem, haar of het gehele team uit te sluiten van verdere deelname  
 aan het Special Olympics evenement.

4. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

5. Tijdens een Special Olympics evenement wordt er door begeleiders en sporters geen alcohol gedronken en  
 op sportaccommodaties niet gerookt. 

6. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid  
 aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor deelname aan het   
 evenement.

7. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover 
 de sporter.

8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze  
 aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het   
 geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

9. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

10. De begeleider gaaat tijdens het evenement gereserveerd en met respect om met de sporter en met de   
 ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.

11. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van  
 seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt,  
 is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed 
 kunnen uitoefenen.

12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegen 
	 prestaties	te	vragen.	Ook	de	begeleider	aanvaardt	geen	financiële	beloning	of	geschenken	van	de	sporter		
 die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

13. De begeleider ziet er actief op toe dat deze gedragsregels worden nageleefd door iedereen die bij de 
 sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels spreekt hij  
	 de	betreffende	persoon	daarop	aan.

14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van  
 de begeleider in de geest hiervan te handelen.



2.3 Portret recht

• Al het beeldmateriaal dat op het evenement wordt gemaakt, kan door de organisator van het Special 
 Olympics evenement en door Special Olympics Nederland voor promotionele doeleinden worden gebruikt. 

• Indien een sporter niet gefotografeerd of anderzijds in beeld gebracht mag/wil worden, wordt dit door of  
	 namens	de	betreffende	sporter	via	info@specialolympics.nl	aan	de	organisatie	van	het	Special	Olympics		
 evenement aangegeven. Deze sporter zal (bijvoorbeeld door middel van een gekleurd polsbandje) voor de  
 fotografen herkenbaar zijn dat hij/zij niet in beeld gebracht mag worden. De organisatie van het Special  
 Olympics evenement is niet aansprakelijk voor overtreding van deze bepaling door derden.

2.4 Registratiegegevens 

Deelnemers gaan akkoord dat de uitslagen die gedurende het evenement van alle (deelnemende) sporters worden 
verzameld, worden gedeeld met Special Olympics Nederland en gepubliceerd op www.specialolympics.nl. 

Deelnemers gaan akkoord dat de contactgegevens van de deelnemende organisaties gedeeld worden met Special 
Olympics Nederland voor uitnodigingen voor toekomstige Special Olympics evenementen. 

2.5 Registratiegegevens Healthy Athletes – indien aanwezig 

Healthy Athletes is een speciaal voor Special Olympics ontwikkeld gezondheidsprogramma waarbij de ogen, oren, 
gebit,	fitheid,	hygiëne	en	persoonlijke	verzorging	getoetst	wordt.	

De (medische)gegevens die tijdens het Healthy Athletes programma gedurende het evenement van alle 
(bezoekende) sporters worden verzameld, komen ten goede aan (internationaal) onderzoek. 

Verzamelde persoonlijke gegevens tijdens Healthy Athletes worden volstrekt anoniem verwerkt. Dit is een 
mededeling, geen voorwaarde.




