
KICK-OFF 
BDSF Nationale danswedstrijden 

Deelname staat open voor alle dansers, aangesloten bij andere organisatie of federaties. 
Onder voorbehoud van de veranderlijke COVID-19 protocolen, 7/09/2020. 

Datum: Zondag 11 oktober 2020 

Locatie: Hamse Dansclub, Bergstraat 15, Ham 

Vloer: 22m X 14m 

Wedstrijden: Standard & Latin wedstrijden voor Junior II, Youth, Adult en Senioren I, II, III en 
IV. (Er worden geen Open Wedstrijden georganiseerd.) 

Inschrijven: Tot en met maandag 5 oktober 2020 om 12 uur. 
Later inschrijven is niet mogelijk wegens de CORONA regels. 
Het is niet mogelijk in meerdere leeftijdscategorieën per discipline in te 
schrijven. 
Inschrijven in via de link “inschrijvingen” . 

Indeling: Het is nu niet mogelijk om in deze Corona-tijden wedstrijdblokken vooraf op te 
maken die voldoen aan de verschillende regels voor het organiseren van 
sportwedstrijden.   

Afhalen van rugnummer: Rugnummer afhalen binnen de tijdstippen die op de timing vermeld worden. 

Timetable Uiterlijk woensdag 7 oktober 2020 staat de timetable op www.bdsf.be  

Bijdrage deelname: Nationale wedstrijden: 
€ 10,00 inkom persoon, 
€ 5,00 voor het rugnummer (totaal voor danspaar € 25,00) 
Door de Corona-regels, vooraf betalen op rekeningnummer BE43 0682 4067 
3801 van Danssport Vlaanderen, voor vrijdag 9 oktober 2020. 
(Dansparen hebben voor en na hun wedstrijd toegang tot de wedstrijdzaal, zij 
moeten dit wel vooraf melden bij info@danssportvlaanderen.be ) 

Inkom bezoekers: Tot en met 5 jaar: gratis, 6 tot en met 13 jaar: € 5,00, vanaf 14 jaar: €10,00 
Beperkt aantal plaatsen. Deze moeten vooraf gereserveerd en betaald 
worden, dat kan uitsluitend via https://bit.ly/3iceytg met de rode knop ‘Schrijf 
online in’.  Zonder bevestiging van een reservering géén toegang.  

Afmelden: via e-mail: afmelding@bdsf.be . Ook op de dag van de wedstrijd. Als u zich niet 
op tijd heeft afgemeld, dient u alsnog het deelnamegeld te betalen. 

Dranken/etenswaren: Het nuttigen van meegebrachte drank en etenswaren is in de wedstrijdlocatie 
niet toegestaan. 

Beeldopnamen: Bezwaar tegen het verschijnen op foto’s / in video’s ? Maak het kenbaar bij de 
wedstrijdleider. 

Contact: Organisatie : Danssport Vlaanderen,  
Info: www.danssportvlaanderen.be  / E-mail: info@danssportvlanderen.be  
Info: www.bdsf.be   /  Email: office@bdsf.be  
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