
Wedstrijd regelement 

Auditie  

Per seizoen zullen er twee audities gehouden worden. Aan het begin van het seizoen in september en 

rond januari. Na het behalen van een auditie zijn er enkele opties:  

- Het toe treden tot een bestaand team.  

- Het overstappen naar een ander bestaand team  

- Het toetreden tot een nieuw team 

 

Abonnement  

Het wedstrijd abonnement is € 80,00,-  

Dit houdt in minimaal 1,5 uur wedstrijd training per week en de mogelijkheid tot onbeperkt lessen 

volgen.  

Tijdens de zomer maanden juli en augustus zal het maandbedrag gereduceerd worden naar € 40,- per 

maand. Hier zitten vier wedstrijdtraining bij inbegrepen van anderhalf uur. Deze zijn verdeeld over de 

twee maanden. De train momenten worden bepaald in overleg met de trainer. 

 

Team samenstelling  

Ieder seizoen moet je opnieuw auditie doen om je te plaatsen voor een team. De team samenstelling 

wordt bepaald door de trainer en de eigenaren. De teams worden ingedeeld op leeftijd en/of niveau. 

 

Wedstrijd training  

- De wedstrijdtraining van 1,5 uur is verplicht. Afmelden kan alleen met een geldige reden bij de 

trainer.  

- Elke wedstrijd danser dient op tijd te zijn voor zijn wedstrijd training.  

- Extra lessen kunnen worden ingepland als de trainer dat nodig vindt. De trainer zal aangeven of 

de extra training verplicht is (bijvoorbeeld voor een belangrijke wedstrijd). Deze extra trainingen 

vallen onder het abonnement.  

- Alle wedstrijd trainingen zijn besloten. Toeschouwers zijn niet toegestaan.  

- Iedere wedstrijd danser dient te trainen in ‘full black’ met uitzondering van schoenen (kleine 

opdruk is toegestaan).  

- De inhoud van de wedstrijd training is ten alle tijden eigendom van de studio. De inhoud mag op 

geen enkele wijze worden doorgegeven aan derden.  

- De wedstrijddanser is verplicht naast de verplichte reguliere wedstrijdtraining, minimaal EEN 

Advanced (ADV) les naar keuze te volgen binnen Kick’n Studios. 

 



Ouder betrokkenheid  

Het vervoeren van leden naar wedstrijden is de verantwoording van de leden en ouders. Om ervoor te 

zorgen dat alle leden van het team naar de wedstrijd vervoert kunnen worden is er ouderbetrokkenheid 

nodig. Deze betrokkenheid dient zo veel mogelijk gerouleerd te worden. Informatie over extra 

trainingen, wedstrijd data, wedstrijd tijden en andere belangrijke zaken worden verschaft via de crew 

whatsapp. 

 

Wedstrijden  

Trainers en de eigenaren hebben ten alle tijden autoriteit over aan welke wedstrijden wel of niet 

deelgenomen wordt. De wedstrijden kunt u vinden op onze website onder het kopje: 

Activiteitenkalender. De activiteiten kalender wordt regelmatig ge-update dus houdt deze in de gaten. 

 

Kleding  

- Iedere wedstrijd danser dient in bezit te zijn van een zwart Kick’n t-shirt.  

- Elk seizoen wordt er nieuwe wedstrijd kleding aangeschaft. Deze wordt bepaald door de trainer 

en de eigenaar. Dit kan voor een bedrag tot 150,- per seizoen 

 

Social media  

De studio bepaald wat er op sociaal media wordt gepost. Dit wordt besloten aan de hand van 

verschillende factoren en is niet persoonlijk. De social media van de studio wordt gebruikt als tool om de 

studio te profileren en om die redenen kan het gebeuren dat niet alles wordt gepost.  

Het is ten alle tijden verboden voor leerlingen en ouders om footage van de showcase online te zetten 

zonder toestemming van de eigenaren.  

Als wedstrijd danser verleen je/verlenen de ouders of voogd toestemming om foto’s en video’s te delen 

via social media en andere platformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reserve, proeftijd en verwijdering  

Als wedstrijd dansers zich niet houden aan bepaald afspraken of onderpresteren kan de trainer en/of 

eigenaren ervoor kiezen om over te gaan op één van de onderstaande maatregelen:  

- Reserve Hierbij sta je bij één of meerdere wedstrijden niet in de basisopstelling en kan je de 

wedstrijd(en) niet meedansen  

- Proeftijd Hierbij wordt er een periode van gemiddeld drie maanden afgesproken waarbij je de 

kans hebt om specifieke dingen te verbeteren, dit kan verlengt of verkort worden door de 

trainer. Na de periode bepaald de trainer en/of de eigenaren van de studio of je doorgaat als 

wedstrijd danser. De proeftijd kan ook invloed hebben op of je wel of niet deelneemt aan 

wedstrijden.  

- Verwijdering Als alle andere consequenties geen verbetering tot stand brengen kan de eigenaren 

en/of de trainer van de crew overgaan tot verwijdering uit het wedstrijd team 


