
    

  

 

Beste ouder, deelnemer,  
 
Bij deze meer informatie omtrent het outdoor-stormbaanparcours:  
 

 Deelname is op eigen risico.  
Wij leggen alle deelnemers aan het begin van het parcours de spelregels uit. Veiligheid 
voorop, maar nogmaals; ieder draagt zijn eigen risico.   

 Ouders/verzorgers mogen het terrein helaas niet op. We zijn ruim bezet met de sportieve 
pedagogisch medewerkers van SNO Leusden en buurtsportcoaches. Wij hebben jarenlange 
ervaring en geven de kinderen de laagdrempelig en vertrouwd gevoel. Uiteraard mag je als 
ouder buiten het hek blijven kijken.  

 Neem je de bevestigende reserveringslink uitgeprint mee of deel deze bij de ingang met je 
mobiel. De QR code MOET worden gescand!!!! Deze heb je ontvangen in je mail / spam.  

 Je mag in sportieve kleding komen. Schoenen en sieraden mogen niet op het parcours.  
 Brengen en ophalen: Bij de ingang staat iemand van het team klaar om de deelnemers te 

ontvangen. Volg de instructies en neem de belangrijke 1.5 meter serieus s.v.p.. We kennen 
inmiddels de spelregels allemaal.  
Er is 15 minuten tijd om te vertrekken en de volgende groep te ontvangen, dus bij deze de 
vraag om direct weer te vertrekken en niet te blijven hangen.  

 Houd je aan de verkeersregels en zorg voor veiligheid. Rijd dus niet tegen het verkeer in op 
het Buiningpark. 

 Mocht er iets gebeuren, een botsing of iets dergelijks (het blijft natuurlijk een 
stormbaanparcours), dan zullen wij u waar nodig bellen. Zorgt u ervoor dat u of uw 
ouder/verzorger bereikbaar bent/is?  

 Er is professionele EHBO aanwezig.  
 Ieder uur is er ruim voldoende professionele begeleiding aanwezig. 
 Bij regen en wind zullen wij via de mail laten weten dat het sportieve uur wordt afgelast. Wij 

nemen geen enkel risico met de luchtkussens en veiligheid van de deelnemers.  
 
 

Wij zijn trots op dit aanbod en erg blij op de vele enthousiaste reacties en bereidwillige vrijwillige 
bijdrages tot nu toe. Het belooft een sportief en bovenal plezierig stormbaanfeest te worden. Samen 

spelen & sporten, samen sterk! Draag jij ook bij aan een gezellige sfeer? Fijn 😊 
 
Dit initiatief kon niet worden verwezenlijkt zonder de samenwerking tussen SNO Leusden, de 
buurtsportcoaches, Fort 33, ouders, vrijwilligers, Jumbo Wahle en het vertrouwen van de Gemeente 
Leusden! 
 
Via onze instagram en facebookpagina`s (SNO Leusden, buurtsportcoach Leusden en Leusdenfit) 
zullen wij een paar leuke actiefoto`s delen.  
 
Wij hopen je / uw kind(eren) te mogen verwelkomen. Wij hebben er zin in en zijn er klaar voor!  
 
Met sportieve groet, 
 
Het team 

Z.o.z. de spelregels! 

 



    

  

 

 

 

 

 

 


