
 

 

 

 

Overeenkomst Lifestyle Challenge 
De ondergetekende:  

 
Naam:  

 
 

 
Adres: 

 
 

 
Postcode / woonplaats: 

 
 

 

 
Geboortedatum: 

 
 

 
Wel / geen zwemdiploma:  

 
 

Hierna te noemen: de deelnemer, en de organisatie van de lifestyle challenge, verder te noemen de organisatie, 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

1. De deelnemer doet mee aan de Breakout Run op zaterdag 2 juni 2018 en wil: 

Ο 8 KM lopen 

Ο 14 KM lopen  

2. De organisatie zorgt voor de gezamenlijke inschrijving van de deelnemers. Aan elke run zijn kosten 

verbonden. De eigen bijdrage bedraagt €25,-. De overige kosten worden betaald door de organisatie. De 

deelnemer dient dit bedrag cash te betalen bij de organisatie vóór 1 maart     

3. Tijdens de Breakout Run worden de deelnemers begeleidt door tenminste een jongerenwerker en een s-

portwerker. Deelname blijft echter op eigen risico. Jongeren vanaf 12 t/m 24 jaar kunnen meedoen. 

Jongeren onder de 18 jaar dienen toestemming van de ouders te krijgen. Door ondertekening van dit 

document geven ouders hiervoor toestemming. 

4. Aan de deelname van de lifestyle challenge zijn een aantal huisregels verbonden. Deze huisregels zijn 

bij deze overeenkomst bijgevoegd. Door de overeenkomst te ondertekenen gaat de deelnemer akkoord 

met de huisregels.  

5. Als een deelnemer zich niet aan de huisregels houdt volgt er een gesprek met de begeleiding en kan er 

besloten worden dat de deelnemer niet meer mee mag doen aan het project. De eigen bijdrage krijgt 

hij/zij dan niet terug, aangezien de startbewijzen dan al zijn besteld en bekostigd.  

Ouders/verzorgers:     De deelnemer: 

Naam: _____________________   Naam: _______________________ 
                                               

Handtekening: _____________________  Handtekening: _____________________ 

Datum: ___________________________  Datum: ________________________    

 

Namens de organisatie:      

Naam: _____________________    
                                                   

Handtekening: _____________________   

Datum: ___________________________ 

 

 



 

 

 
Huisregels Lifestyle Challenge 
 

1. Aanwezigheid trainingen 

Vanaf 21 maart t/m 2 juni is de deelnemer elke woensdag en om de week op vrijdag met 

uitzondering van feestdagen en schoolvakanties, aanwezig bij jongerencentrum 4 West om 

gezamenlijk te trainen. Op woensdag starten we om 19.00 uur en om de week op vrijdag om 

16. 

2. Afwezigheid 

Indien iemand niet in staat is aanwezig te zijn door overmacht dan meldt hij/zij dit zo spoedig 

mogelijk middels een privé bericht te sturen naar één van de begeleiders. De deelnemer dient 

minimaal twaalf van de veertien trainingen aanwezig te zijn. Er zijn drie optionele activiteiten in 

het programma opgenomen. 

3. Groepsverband 

De deelnemer kiest ervoor om als groep mee te doen aan de Lifestyle Challenge. De 

deelnemer gaat respectvol om met anderen, helpt de andere deelnemers zo veel als mogelijk 

en is mede verantwoordelijk dat de groep als geheel gezamenlijk de start én finish over gaat!  

Er is een aparte groep voor de 8km en voor de 14km. Beide groepen trainen samen, maar 

lopen tijdens de Breakout Run apart van elkaar.  

4. Kledingvoorschrift 

De deelnemer draagt een korte/lange broek met een t-shirt of sportshirt (zonder V-hals).  

5. Waardevolle spullen 

Waardevolle spullen zijn eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.  

6. Drinken 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen drinken.  

7. Activity Tracker 

Elke deelnemer krijgt een activity tracker in bruikleen.  

 

 

 

 

 

Sjoerd Peeters (06-11348963) 

Bob Heemskerk  (06-28787889) 

 

 

 

 

 

 

 

 


