Wedstrijd dansen(streetdance)
Als uw zoon of dochter mee mag dansen in een wedstrijdteam van de streetdance gelden er de
volgende regels
Choreograaf
De choreograaf van een team is de trainer/coach van het team. Hij/zij is de persoon die de
choreografie bedenkt en de totale te volgen strategie voor het team uitdenkt. Voor alles wat
inhoudelijk het team aangaat, moet je contact zoeken met de choreograaf van jouw team!
Team uitstraling
Alle zaken rond het team, naast de choreografie, zijn voor 100% de beslissing van de choreograaf.
Hij/zij heeft in zijn/haar hoofd welke kant het team op moet. Dus haardracht, kleding, posities,
schoenen e.d. zijn zaken die de choreograaf beslist.
Eigendom aangeleerde choreografieën
De geleerde choreografieën zijn eigendom van de docent van WSV en mogen onder geen beding
doorgeleerd worden aan derden of op een andere manier gebruikt worden, zonder de toestemming
van de docent
Trainingen
Je hebt elke week drie uur training met je team. Als je onverhoopt afwezig bent, dan ben je zelf
verantwoordelijk om er voor te zorgen dat je weet welke veranderingen er doorgevoerd zijn in de
teamchoreografie. In een periode van 10 trainingen mag je er maximaal twee missen. Mocht dit
worden overschreden dan heeft dit consequenties. De kans is er dat je niet met de wedstrijd mee kan
doen. Er wordt van je verwacht dat je op de gezamenlijke trainingen op het voorgestelde tijdstip
aanwezig bent. Mocht je onverhoopt niet (op tijd) aanwezig kunnen zijn, dan dien je dit op voorhand te
melden aan ons, zodat wij weten wie er wel en niet op de volgende training zal verschijnen. Het team
rekent op jou! Je bent een kwartier voor aanvang aanwezig en warmt je dan vast op. Zorg er voor dat
dit niet storend is voor de aanwezigen die les krijgen. Tijdens de les wordt er geluisterd en neem je de
les serieus door niet onderling te praten. Als danser houd je je conditie zelf op peil.
Kleding
Samen met de choreograaf, die het eindbesluit neemt, wordt er voor een periode teamkleding
gekozen. De teamkleding wordt aangeschaft door de danser. Wij gebruiken kleding 1 seizoen en per
jaar zal een maximum bedrag worden afgesproken.
De kleding is uitsluitend bedoeld voor optredens/wedstrijden en mag, zolang het is aangewezen als
wedstrijdkleding, niet voor andere doeleinden gebruikt worden of buiten demonstraties gedragen
worden.
Informatie/huisregels wedstrijd
Voor onze wedstrijddansers gelden een aantal regels tijdens een wedstrijd, die we hieronder voor je
op een rijtje zetten:
1. Zorg dat je goed uitgerust bent, voldoende slaaprust voor de wedstrijd.
2. Ontbijt goed, je bent een wedstrijddanser, dat vergt een hoop energie.
3. Entreegeld moet contant bij binnenkomst op de locatie voldaan worden (bij uitzondering wordt
je vooraf geïnformeerd)
4. Je gaat op eigen gelegenheid naar de wedstrijd (locatie), dus je bent zelf verantwoordelijk als
je wilt carpoolen.
5. Een wedstrijd kan één of meerdere dagdelen duren, ook 's avonds. Je mag pas na de
prijsuitreiking weg. Als je weggaat, geef dit altijd aan je trainer/hulpouder door.
6. Zorg dat je voldoende eten en drinken bij je hebt. Ruim eventuele lege flesjes, broodzakjes
zelf op, zo heb je respect voor de locatie waar wij een wedstrijd mogen bijwonen.
7. Op iedere locatie wordt (tegen betaling) voor eten en drinken gezorgd.
8. Zorg dat je wedstrijdkleding tip top in orde is (schoon/heel). Je kleed je pas om op de
wedstrijdlocatie zo houd je je kleding schoon. Zorg dat je ook alles weer mee naar huis neemt.
Kijk alles na!
9. Heb respect voor alle deelnemers, boe-geroep is echt niet respectvol. Het is beter om ieder
team aan te moedigen en sportief te zijn gedurende de hele dag. (uiteraard is wel toegestaan
om het hardst te juichen voor je eigen vereniging).
10. Tijdens de wedstrijd verlaat je de locatie niet. (Mocht je tijdens de wedstrijd naar buiten willen,
meldt dit altijd aan je trainer/hulpouder en houd je mobiel paraat)

