Artikel 9 – Overmacht
Indien een activiteit omwille van overmacht niet kan plaatsvinden, kan het College van
Burgemeester en Schepenen beslissen om de huurprijs geheel of gedeeltelijk te laten
vallen.
Artikel 10 - Verzekering, verantwoordelijkheid en veiligheid
De ondergetekende aanvrager of verantwoordelijke leeft volgende verplichtingen na bij
het gebruik van het materiaal :
- gebruik en in bewaring houden van het materiaal volgens het principe van de goede
huisvader;
- alle verantwoordelijkheid opnemen bij eventuele ongevallen die hierdoor zowel
stoffelijke als lichamelijke schade aan derden kunnen veroorzaken;
- een verzekering afsluiten inzake burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover derden
voor de voorbereidingen, de activiteit zelf en alle nawerken, dit ook ter ontlasting van
de verantwoordelijkheid van de stad Harelbeke.

40. Tarieven door de sportdienst georganiseerde activiteiten.
De tarieven worden vastgesteld en bepaald per eenheidstarief.
Er is geen terugbetaling mogelijk uitgezonderd :
Een teruggave van het deelnamegeld zal gegeven worden a rato van het aantal
afwezige dagen, gewettigd door een doktersgetuigschrift, dat binnen de 5 werkdagen
na het einde van de sportactiviteit afgeleverd wordt op de sportdienst (tijdens de
kantooruren). De sportdienst zal op basis van dit attest het bedrag terugstorten
behoudens geschillen, die beslist worden door het Schepencollege, na advies van de
sportraad. Doktersattesten die de sportdienst niet bereiken tijdens de voorziene
periode (5 dagen) worden onontvankelijk verklaard. Bij de terugbetaling wordt er
een administratieve kost van 2 euro aangerekend.
Attesten die een verklaring van afwezigheid omvatten – inzonderheid het bijwonen
van de begrafenis van een familielid tot de 3de graad - worden ook aanvaard. Bij de
terugbetaling wordt er een administratieve kost van 2 euro aangerekend.
Bij wijzigingen van inschrijvingen (naar een andere activiteit) wordt er tevens een
administratieve kost van 2 euro aangerekend.
Als er door de sportdienst beslist wordt dat de les niet kan doorgaan (wegens
afzeggen door lesgever, weersomstandigheden, overmacht…..) zal het bedrag van
deze les aan alle deelnemers teruggestort worden. Hier wordt er geen
administratieve kost van 2 euro aangerekend.
Elke inschrijving voor een activiteit (een lessenreeks, sportacademie, sportkampen) geldt
voor de volledige periode.
Men kan halfweg een lessenreeks beginnen en een halvering van de prijs krijgen indien
er nog plaats is en het ook technisch haalbaar is om nog in te pikken.
Voor de seniorenreeksen (sportelen) kan men ook inschrijven voor de eerste helft van de
reeks.
Voor een activiteit van de sportdienst wordt vooraf ingeschreven. Alle inschrijvingen
sluiten af één week vóór de aanvangsdatum. De betalingen (bancontact, cash,
bankinstelling) moeten gebeuren ten laatste één week voor aanvang.
Wie nog inschrijft binnen de week vóór de startdatum kan dit enkel nog op het bureel.
Er wordt meteen contant betaald.
Wie minstens één week op voorhand inschrijft zal het voorkeurtarief betalen. Wie later
inschrijft, betaalt 5 euro meer.

Wanneer een activiteit volgeboekt is, worden de personen die nog tijdig inschreven (dus
één week vóór de startdatum), op de wachtlijst geplaatst. Indien er een plaats vrijkomt
(bv door ziekte, annulatie...) kan die persoon die op de wachtlijst stond, inschrijven aan
het voorkeurtarief.
Het schepencollege is bevoegd na advies van de sportraad om bij speciale gelegenheden
sportkampen gratis aan te bieden, of tegen gereduceerde prijzen (i.f.v. bepaalde
wedstrijden, prijzen, ....).
1. LESSENREEKSEN (eenheidstarief).
Kinderen of kleinkinderen van lesgevers die op dat ogenblik een sportactiviteit begeleiden
van de stad Harelbeke, betalen 75 % van de prijs van de activiteit.
Basis lessen senioren (turnen, netbal…)
Specifieke lessen senioren (yoga,… )
Basis lessenreeksen voor volwassenen (turnen dames,..)
Actieve lessenreeksen voor volwassenen (aërobic, step, BBB, outdoor fit...
Specifieke lessenreeksen voor volwassenen (yoga, tai chi,...)
Aquagym

2,50
5,00
3,00
4,00
5,50
7,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro

2. SPORTACADEMIE (eenheidstarief).
kleuters:
lager:

1,60 euro
2,40 euro

3. SPORTSNACKS (eenheidstarief)
Sportsnacks (= sportopvang nà school)

1,60 euro

4. SPORTKAMPEN (eenheidstarief).
Kleuterkampen per halve dag
Omnisportkampen per dag
Specifieke kampen per dag (tennis, …)

8,00 euro
15,00 euro
17,00 euro

5. ACTIVITEITEN.
seniorendag:
seniorenmoment per les:
leren fietsen halve dag:
seniorensportdag Burensportdienst halve dag:
seniorensportdag Burensportdienst per dag:
kleuterevenementen en instuif
- ter plaatse
- op verplaatsing
Kids evenementen en instuif
– ter plaatse
- op verplaatsing

18 euro
2,50 euro
9 euro
7 euro
10 euro
8,00 euro
11,00 euro
15,00 euro
18,00 euro

41. De UiTPAS.
1. HET CONCEPT UiTPAS
-

Vanuit de achterliggende doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot
vrijetijdsparticipatie, is de UiTPAS een spaar- en voordeelkaart waarmee mensen die

