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10-07-2016

Organisatie testen seizoen 2016-2017
Organisation des tests saison 2016-2017

Voor het seizoen 2016-2017 zullen de testen in samenwerking met de plaatselijke club op volgende wijze worden
geregeld (RIO K.B.K.F. artikelen 25 en 26) :
In overleg met de plaatselijke club wordt drank voorzien voor de organisatiecommissie en de jury en eventueel een
maaltijd indien de test langer dan 4 uur duurt. Deze kosten, alsook de kosten van het ijs worden door K.B.K.F. gedragen.
De KBKF zal verder aan de plaatselijke club een vaste vergoeding van € 2,00 per ingeschreven deelnemer betalen.
De plaatselijke club moeten lokalen en onthaal voorzien voor de organisatiecommissie en de jury gedurende de
testen.De voorbehouden ruimte voor jury en organisatiecommissie is niet toegankelijk voor andere personen. De
plaatselijke club dient verder aangepaste kleedkamers voor de deelnemers te voorzien, alsook een drietal medewerkers.

Pour la saison 2016-2017 les tests seront organisés en collaboration avec le club local conformément les articles 25 et
26 du ROI F.R.B.P.A. :
En collaboration avec le club local qui doit prévoir des boissons pour le comité d’organisation et les juges, et
eventuellement un repas si les tests durent plus de 4 heures. Ces frais, ainsi que les frais de glace, sont à charge de la
F.R.B.P.A. La F.R.B.P.A. dédommagera le club local à concurrence de € 2,00 par patineur inscrit.
Le club local doit prévoir des locaux et acceuil pour le comité d’organisation et les juges pendant les tests. Les espaces
prevus pour le comité d’organisation et les juges sont pas autorisés pour d’autres personnes.Le club local doit prévoir des
vestiaires pour les participants, et aussi trois collaborateurs.
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