Reglement om deel te nemen aan de selectie voor het Allianz
Junior Football Camp 2016
Dit reglement gaat over de selectieprocedure voor het Allianz Junior Football Camp 2016.
Na afloop van deze selectieprocedure zullen twee kinderen als « finalisten » geselecteerd
zijn om deel te nemen aan het Allianz Junior Football Camp in München van 25 tot 30
augustus 2016.
Daarnaast zullen ook nog twee andere kinderen geselecteerd worden als « reserven »
ingeval een van de (of beide) finalisten niet beschikbaar zou(den) zijn voor het kamp.
De selectieprocedure in België:
Eerste fase:
Op basis van de antwoorden in het inschrijvingsformulier selecteert een interne jury van
minstens 10 personen uit alle kandidaten 20 deelnemers (en 10 reserves).
Tweede fase:
Alleen de kinderen die Allianz in België contacteert en uitnodigt (na de eerste fase van de
selectie) mogen aan deze selectie deelnemen.
De uiteindelijke selectie heeft plaats op 19 juli 2016, van 11u tot 15u30, in de RSCA
Football Academy, Olympische Dreef, 1 1070 Anderlecht België.
Zij wordt georganiseerd door RSC Anderlecht.
De selectie omvat een techniek training met omkadering van de jeugdtrainers van RSC
Anderlecht. De trainers zullen iedere deelnemer beoordelen op zowel technische als
sociale voetbalvaardigheden. Op basis van deze criteria worden de finalisten en reserves
geselecteerd.
De trainers van RSC Anderlecht leiden de selectie en selecteren twee finalisten en twee
reserves. Hun selectie is onbetwistbaar en onherroepelijk. Zij beslissen in alle
neutraliteit.
Allianz Benelux NV en RSC Anderlecht zijn bevrijd van hun aansprakelijkheid voor zover
de wet dat toelaat.
De namen en de foto's van de finalisten mogen na de selectie en tijdens het kamp op de
sociale netwerken van Allianz Benelux (pagina's voor België = Allianz Belgium) geplaatst
worden.
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Wanneer een kind geselecteerd is om deel te nemen aan het Allianz Junior Football Camp
van 2016 in München, moeten de documenten « Statement of Consent » en « Medical
Certificate » van Allianz Group door een ouder/voogd ondertekend worden.
In te vullen door een ouder of voogd:
Hierbij bevestig ik ondergetekende …………………….……………………………………………………………..,
(naam en voornaam van een ouder of voogd), ouder/voogd van
………………………………………………………………………..……. (naam en voornaam van het kind),





dat ....................................................................... (naam en voornaam van het
kind) in goede gezondheid is en kan deelnemen aan een techniek training van 1u15,
verklaar ik kennis te hebben genomen van het reglement om deel te nemen aan de
selectie voor het Allianz Junior Football Camp 2016 en verbind ik mij ertoe dat na te
leven,
verklaar ik Allianz Benelux NV en RSC Anderlecht te bevrijden van hun
aansprakelijkheid voor zover de wet dat toelaat.

Opgemaakt te ......................op ..................................... /…... / 2016
Handtekening van de ouder/voogd voorafgegaaan door de handgeschreven vermelding
"Gelezen en goedgekeurd":

Handtekening van het kind:
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