Inschrijfformulier – Telstarstreetleague 2019
Let op: De organisatie behoudt het recht om, indien nodig, je team in te delen in een andere wijk dan
opgegeven.

Coole naam voor jouw Team:……………………………………………………..
Wij zijn een:
o Jongensteam
o Meisjesteam

Speelwijk*:
o
o
o
o
o

IJmuiden Zeekwijk
Velserbroek
Velsen-Noord
IJmuiden Hombrug
Haarlem Noord/
Santpoort

- Pleiadenplantsoen
- Wieringeraak
- Stratingsplantsoen
- Homburgplantsoen
- Flevoplein

woensdag 5 juni
woensdag 12 juni
woensdag 19 juni
woensdag 26 juni
woensdag 3 juli

*De voorrondes starten om 17.00 uur.
Teamleden:
Ieder team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 spe(e)l(st)ers.
De eerste speler op de lijst is de teamcaptain en doordoor ook de contactpersoon.
Deelname kan alleen, als je op 11 juli 2019 nog geen 18 jaar bent. Om misverstanden
hierover te voorkomen bij de inschrijving, dient het hele team zijn of haar legitimatiebewijs
(ID-kaart of paspoort) te laten zien aan de buurt(sport)coach. Deze moet het vakje ‘controle’
aanvinken. Bij digitale inschrijving dien je allemaal een kopie van je legitimatiebewijs mee te
sturen.
Mobiele nummer van de teamcaptain is verplicht.
Voor en achternaam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geboortedatum

Check

Telefoonnummer

Emailadres

Maat shirt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buurtactiviteit:
Om mee te mogen doen aan de finale van Telstar Streetleague moet er een goedgekeurde
buurtactiviteit zijn gedaan. Heeft een team dit niet gedaan? Dan mag het niet deelnemen
aan de finale.
Een team mag zelf een buurtactiviteit verzinnen. Deze moet wel door de buurtsportcoach
worden goedgekeurd. Natuurlijk moet deze buurtactiviteit cobtroleerbaar zijn en dienen er
foto’s en/of beeldmateriaal getoond te worden als bewijs van deelname.
Je kunt maximaal 6 punten verdienen hiermee!
Dit puntenaantal wordt opgeteld bij de behaalde punten van de voorronde
Het team met de meeste punten gaat dan door naar de finale in het Rabobank IJmond
Stadion.
Hieronder volgen een aantal mogelijkheden voor buurtactiviteiten. Maar mocht je zelf iets
leuks verzinnen met je team, is dat ook goed.
Voorbeelden van buurtactiviteiten.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sportdag voor buurtkinderen organiseren
Wandelen met ouderen
Klusjes doen voor ouderen
Je buurt schoonmaken (straatvuil opruimen)
Koekjes/ taart bakken en koffie drinken met ouderen
Tuintjes opknappen/ ramen lappen/ boodschappen doen voor ouderen
Spelletjesmiddag in verzorgingstehuis
Verzin zelf iets leuks
…………………………………………………………………………………………..

