
Brief deelnemers Extern

Beste deelnemer van de andere scholen, 

Leuk dat je meedoet met de OVC Cross op vrijdag 02 december. Controleer onderstaande 
stappen, zodat je zeker weet dat je niks vergeet en op de hoogte bent van alle regels.   

1. Je hebt je opgegeven bij de LO-docenten van jouw school.

2. Je hebt thuis overlegd over je deelname en inschrijving.

3. Je LO-docent heeft je inschrijving doorgegeven aan het OVC.

4. Je LO-docent heeft je inschrijving gemeld bij de absentieregistratie van je school.

5. Je krijgt lesvrij voor je deelname, kijk in het programma hoe laat je er moet zijn!

6. Er is voldoende tijd om je nummer op te halen en voor je W-up.

7. Het kan zijn dat jullie school zich ingeschreven heeft voor Olympic Moves en jou in een 
Olympic Moves team heeft geplaatst.

8. Lopers in het Olympic Moves team doen mee om zich te plaatsen voor de Schoolfinale op 
vrijdag 09 juni 2023 op Papendal (Arnhem).

9. Na inschrijving wordt er op je gerekend. Niet aanwezig = afwezig gemeld op school.

10. Startnummer haal je op bij de docenten die van jullie school aanwezig zijn die dag.

11. Gelopen tijd is alleen geldig als je op sportieve en reguliere wijze over de finish komt.

12. Voor de beste 3 individuele lopers is er een prijs.

13. Het beste Olympic Moves teams wint een plek in de finale eind van dit schooljaar

14. Voor ons is iedereen die op sportieve wijze over de finish komt al een winnaar!!

15. Kleedkamers blijven open dus geen waardevolle spullen in laten liggen (eigen risico).

16. Deelname kan alleen in sportkleding en houdt rekening met weersomstandigheden.

17. Lopen op schoenen met spikes is niet toegestaan voor gelijke kansen van iedereen.

We zien je graag op 02 december en zullen jou en alle anderen lopers die dag aanmoedigen! 

Met sportieve groet, 
Organiserende BSM leerlingen en docenten 


