SPORTEN AAN EEN SPO(R)TPRIJS
in Vlaanderen en Brussel
voor leerlingen van het secundair onderwijs 3
nieuwe sporten, nieuwe vrienden 3
in jouw buurt 3
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MEER INFO EN INSCHRIJVEN?
WWW.SPORTNASCHOOL.BE
OF DOWNLOAD ONZE APP
#SPORTERSBELEVENMEER
#SPORTNASCHOOL

WAT?
SNS is een groot sportaanbod na de schooluren.
Voor leerlingen van het secundair onderwijs.
Je kiest zelf je favoriete sporten.

WAAR?
Geldig in Vlaanderen en Brussel.
Surf naar www.sportnaschool.be of download de SNS-app en
bekijk het volledige sportaanbod.

WANNEER?
• Periode 1 (15 weken): van 19/09/2022 tot en met 20/01/2023
• Periode 2 (15 weken): van 23/01/2023 tot en met 26/05/2023
De SNS-pas is niet geldig tijdens weekends, wettelijke feestdagen en
schoolvakanties.

KOSTPRIJS?
• Jaarpas voor twee periodes (30 weken sporten): 55 euro.
• Periodepas voor één periode (15 weken sporten): 35 euro.
Via het ziekenfonds kan je een deel van je inschrijvingsgeld
terugkrijgen. Informeer bij je gemeente naar sociale kortingstarieven
(UiTPAS, A-kaart, ...). Tijdens het sporten en je verplaatsing van en naar
een SNS-activiteit ben je verzekerd.

SPORTBUDDY
Je beschikt over free tickets om vrienden mee te laten sporten.
Verneem er alles over via www.sportnaschool.be/sportbuddy

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Sport Vlaanderen en MOEV voor de aanmaak van de SNS-pas, het
deelnemen aan en de communicatie over onze SNS-activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van
je inschrijving en om je op de hoogte te houden van onze SNS-activiteiten en gelijkaardige diensten op basis van de
taken van algemeen belang van Sport Vlaanderen om klanten te informeren. Verder worden je gegevens ikv statistisch
en wetenschappelijk onderzoek verwerkt voor de beleidsdoeleinden van Sport Vlaanderen. Je kan steeds inzage
krijgen in je gegevens, aanpassingen vragen of gegevens laten wissen, door een mail te sturen naar privacy@sport.
vlaanderen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens ikv SNS kan je terecht op de SNS website.

Inschrijven?
Online via www.sportnaschool.be
• Kies ‘registreer je nu’ en vul je gegevens in.
• Bevestig je persoonlijk account via de e-mail die je ontvangt.
• Log in op je persoonlijk account en kies ‘SNS-pas bestellen’.
• Betaal je SNS-pas.
• Download de SNS-app en log in met je e-mailadres en wachtwoord.
Via je school of sportpunt
• Vul deze inschrijfstrook enkel in als je niet online kan inschrijven.
• Geef je ingevulde inschrijfstrook af en betaal aan je leerkracht LO of
sportpunt.
• Bevestig je persoonlijk account via de e-mail die je ontvangt.
• Download de SNS-app en log in met je e-mailadres en wachtwoord.
Contacteer je SNS-coördinator indien je niet online, via de school of een sportpunt
kan inschrijven.

INSCHRIJFSTROOK SCHOOLJAAR 2022-2023
Voornaam:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Woonplaats:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum:............................................................................................................ Geslacht:(*) o M
oJ
o X
Gsm (leerling):..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (leerling):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je school:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gemeente:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Klas:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Studierichting:(*)
o ASO o BSO o BUSO
o KSO o TSO o OKAN
o A-stroom
o B-stroom
o Middenschool
(*)
Ben je lid van een sportclub? 		
o Ja
o Neen
Zo ja, welke sportclub?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ik heb een(*)
o UiTPAS
o A-Kaart
Nummer:..........................................................................................................................................
Ik koop een SNS-pas voor:(*)
o Periode 1
o Periode 2
o Periode 1 + 2

Je handtekening
(*)

aankruisen wat past

Handtekening ouder of voogd

