Deloitte Hockey School 2018

Stage:
• Een trainingsprogramma door gediplomeerde en ervaren trainers.
• Aanwezigheid tijdens de stages van spelers/speelsters van de Nationale Hockey Ploeg.
• Gebruik van het allernieuwste trainingsmateriaal.
• Trainingstages van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16 u. Er worden drankpauzes ingelast tijdens de
stages.
• De spelers zijn iedere dag welkom vanaf 8.30 u. en ze kunnen worden opgehaald tot 17.30 u.
• Warme maaltijden en een drankje tussen de middag.
• Op de laatste dag van elke stage is er een prijsuitreiking: iedere speler krijgt een diploma.
• Deloitte Hockey School T-shirt.
• Fairplayprijs.

TYPES STAGES
Deloitte Hockey School heeft voor de 4-daagse stages een trainingsprogramma uitgewerkt dat beantwoordt
aan de behoeften van jonge hockeyspelers: jongens en meisjes, veldspelers zowel als keepers. Deloitte
Hockey School werkt daarbij met 2 trainingsniveaus volgens leeftijd:
Basic level (minder dan 2 jaar ervaring):
Doel: verbetering van de basistechnieken
• Lopen met de bal
• Basis passingtechnieken
• Forehand balcontrole
• Passerbewegingen naar rechts
• Goal scoring in forehand
• Wedstrijd
Advanced level (meer dan 2 jaar ervaring):
Doel: verbetering van de advanced technieken
• Advanced passingtechnieken
• Forehand/backhand balcontrole in beweging
• Passeerbewegingen in de lucht
• In beweging op doel shotten
• Beheersen van spelsituaties met veldoverzicht
• Wedstrijd

DATUM EN LOCATIE
Datum

Stagetype

6 - 9 augustus 2018

Basic level (minder dan 2 jaar ervaring)

7-14 jaar

Leeftijd

Locatie
Knokke Hockey

6 - 9 augustus 2018

Advanced level (meer dan 2 jaar ervaring)

7-14 jaar

Knokke Hockey

DELOITTE HOCKEY SCHOOL INSCHRIJVINGSGELD
140 euro/speler/4-daagse stage
De inschrijvingsprijs voor de stage is per persoon en kan enkel worden betaald via de online betalingsmodule op de website
www.deloittehockeyschool.be. Meteen na inschrijving krijgt u automatisch een elektronische bevestiging met de naam van de speler.
Indien uw pc is uitgerust met antivirus- en/of firewallprogramma’s, raden wij u aan om ook in uw spam of junkmails te kijken.
De elektronische bevestiging die u ontvangt geldt als enige bewijs van betaling; breng deze mee bij de aanvang van de stage.
Er worden in geen geval facturen opgemaakt.
WELZIJN VAN UW KIND
Deloitte Hockey School hecht veel belang aan het welzijn en de veiligheid van uw kind tijdens de stages. Wij vragen u dan ook om ons
alle relevante medische informatie te bezorgen voor de aanvang van de stages. Dat kan na het inschrijven via de website
www.deloittehockeyschool.be : surf naar de rubriek ‘contact’, noteer daar uw opmerkingen en verstuur ze.
Tijdens de stages, vanaf het moment van aanmelding tot het moment van afmelding, mogen de kinderen, ongeacht hun
leeftijd, de locatie onder geen enkel voorwendsel alleen verlaten. De trainers en het personeel van Deloitte Hockey
School zullen er streng op toezien.
AANKOMST OP DE STAGE
Bij voorkeur worden alle kinderen iedere ochtend door een van de ouders naar de door hen gekozen stage gebracht. De ouder
ondertekent dan een document (check-in) bij aankomst als bewijs dat het kind effectief werd afgezet op de stageplaats. Kinderen die
iedere dag op eigen kracht naar de stage komen, moeten zich eveneens inchecken en een goedkeuring van hun ouders kunnen
voorleggen waaruit blijkt dat zij op eigen kracht naar de stage mogen komen.
VERTREK VAN DE STAGE
Op het einde van elke stagedag, vanaf 16 u tot uiterlijk 17.30 u., mag het kind de stageplaats verlaten nadat een van de ouders een
check-outdocument heeft ondertekend; het moet dezelfde persoon zijn die ‘s ochtends het kind heeft afgezet. Wij begrijpen dat dit niet
altijd mogelijk is: indien u zich in deze situatie bevindt, vragen wij u dit met naam en toenaam te melden op het moment van de checkin. Kinderen met ouderlijke toestemming om de stageplaats alleen te verlaten, dienen eveneens elke dag hun handtekening te plaatsen
bij het uitchecken. Wij vragen om de kinderen op elke stagedag ten laatste om 17.30 u. op te halen.
INDELING VAN DE GROEPEN
De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en ervaring. Indien de speler/ speelster graag met een vriend of vriendin in dezelfde
groep wil zitten, vragen we om dit te melden via de rubriek ‘contact’ op de website van Deloitte Hockey School. Wij stellen alles in het
werk om deze wensen te vervullen, maar hou er rekening mee dat niet altijd alles mogelijk zal zijn.
MAALTIJDEN EN DRANKEN
De kostprijs van de stage omvat een dagelijkse warme maaltijd en drankje voor de spelers. Alle spelers krijgen dezelfde maaltijd –
daarop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Volgt uw kind een medisch dieet, dan verzoeken wij u ons dit vooraf te melden
via de rubriek ‘contact’ op de website van Deloitte Hockey School. Deloitte Hockey School zal in voorkomend geval trachten een
oplossing uit te werken maar biedt geen garanties. Deloitte Hockeyschool stelt water ter beschikking tijdens de pauzes waarvan de
kinderen onbeperkt mogen drinken.

ZAKGELD
Tijdens de stages hebben uw kinderen in principe geen zakgeld nodig. Het staat u uiteraard vrij om uw kind zakgeld mee te geven,
maar Deloitte Hockey School kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal.
MOBIELE TELEFOONS/GSM/IPODS, …
Wij raden af om mobiele telefoons/gsm’s, … mee te brengen naar de stages, maar wij begrijpen dat dit in sommige gevallen
noodzakelijk is. Op de stageplaats is een afgesloten maar niet-bewaakte ruimte ter beschikking voor de sportzakken en het
persoonlijk materiaal van de spelers. De spelers kunnen er hun persoonlijke bezittingen opbergen, maar Deloitte Hockey School is
onder geen beding aansprakelijk voor verlies of diefstal.
WAT BRENG JE MEE NAAR DE STAGES?
• De deelnemers aan de hockeystages brengen hun eigen sportkleding en hockeyoutfit mee. Dat geldt uiteraard ook voor beenen mondbeschermers. Breng bij slecht weer aangepaste kleding en indien nodig reservekleding mee.
• Bij warm weer dienen de kinderen zelf de nodige zonnebescherming mee te brengen (zonnecrème, zonnepet).
• Voor nieuwe spelers volstaan sportieve kleding en sportschoenen (type tennis). De speler dient zelf voor beenbeschermers te
zorgen, naast mondbeschermers. Deze zijn onontbeerlijk en ze zijn te koop in gespecialiseerde hockeysportwinkels. Hebt u
problemen met het vinden van materiaal, dan kan u dat melden via de rubriek ‘contact’ van de website van Deloitte Hockey
School. Deloitte Hockey School beschikt over een lijst met winkels waar alle benodigdheden te koop zijn. Deloitte Hockey School
biedt dit materiaal NIET aan op de stages.
• Iedere speler brengt zelf zijn hockeystick mee. Voor nieuwe spelers die geen ervaring hebben met hockey hoeft dit niet; Deloitte
Hockey School zal hen sticks in bruikleen aanbieden.
De naam en voornaam van het kind moeten duidelijk op alle kleding en schoenen vermeld staan.
BEZOEK OUDERS TIJDENS DE STAGES
Iedereen mag de stages te allen tijde bezoeken, maar uit respect voor de trainers, de kinderen en de organisatie en met het oog op
hun veiligheid, vragen wij om het terrein niet te betreden en de kinderen de nodige ontspanning te gunnen tijdens de lunchpauzes.
VERZEKERING/ANNULATIE
In geval van blessures zal de organisatie onmiddellijk contact opnemen met de contactpersoon die is opgegeven bij de inschrijving.
Inschrijvingen kunnen niet worden geannuleerd. Wij raden dan ook aan om een annulatieverzekering af te sluiten met uw
verzekeringsagent voor gevallen van ziekte, blessures of overmacht. Indien de stage geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd door
Deloitte Hockey School, zal het totale bedrag of een bedrag pro rata van de effectief gerealiseerde dagen worden terugbetaald, minus
administratieve kosten van 5
euro/speler.
BELANGRIJKE OPMERKING
Alle stages, activiteiten en trainingsprogramma’s zijn onderhevig aan wijzigingen omwille van bijvoorbeeld weersomstandigheden of
overmacht. Deloitte Hockey School behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren tijdens de stages indien dat
noodzakelijk is voor het goede verloop van de organisatie.

