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EUROPEAN GYM FOR LIFE CHALLENGE
11 juli 2020 - Reykjavik (IJsland)
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European Gym for Life

➜ 2de editie - Europese challenge voor demogroepen

➜ Zaterdag 11 juli 2020 (1 dag)

➜ In Reykjavik (organisatie van de IJslandse federatie i.s.m. 

Reykjavik & UEG)

➜ Voor groepen vanaf 6 personen (min. 12 jaar oud)

➜ Een unieke ervaring voor elke club!
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European Gym for Life Challenge

➜ Elk demonummer wordt beoordeeld door een panel van 

internationale experts

➜ De beoordeling gebeurt op basis van de volgende criteria:

– Entertainment waarde en ‘overall impression’

– Originaliteit en innovatie

– Kwaliteit, techniek en veiligheid

– Variatie en diversiteit
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Voorlopig programma

European Gym for Life Challenge

VR 10/07/2020 ZA 11/07/2020 ZO 12/07/2020

Aankomst European Gym For 
Life Challenge

Vertrek huiswaarts
of 
Deelname 
Eurogym 2020
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Wie kan deelnemen?

➜ Demo’s met een maximule duur van 3 minuten.

➜ Een groep dient uit min. 6 personen te bestaan. 

➜ Alle deelnemers dienen minimum 12 jaar te zijn

(geboortejaar 2008 en ouder)

European Gym for Life
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➜ Deelnameprijs = € 105 per persoon

➔ Inbegrepen: 

• 2 overnachtingen (in scholen)

• 4 maaltijden (3 maaltijden op zaterdag, ontbijt op zondag)

• Participatiekaart

• Avondanimatie

➔ Optioneel: 

• Nationale kledij (€ 35 - hoody en rugzak)

European Gym for Life
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European Gym for Life

Wat? Wanneer?

Provisionele registratie 12 juli 2019

Definitieve registratie 1 november 2019

Betaling voorschot 
(10% deelnameprijs - niet terug betaalbaar!)

1 december 2019

Nominatieve registratie 1 maart 2020

Betaling saldo 1 april 2020

Deadlines inschrijving en betaling

➜ Deze deadlines zijn verschillend van deze in het infobulletin, 
gezien wij de inschrijvingen en betalingen eerst verzamelen & 
vervolgens aan de organisatie bezorgen.
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Next steps:

➜ Doorgeven provisionele inschrijving  

Deadline: 12 juli 2019

➜ Doorgeven definitieve inschrijving

Deadline: 1 november 2019

➜ Betaling 10% voorschot  

Deadline: 1 december 2019

European Gym for Life
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European Gym for Life

Interesse om deel te nemen?

Laat het ons weten! 

info@gymfed.be

Vragen? 

Aarzel niet om ons te contacteren!

mailto:info@gymfed.be
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EUROGYM  
12-16 juli 2020 

IJsland - Reykjavik
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Eurogym 2020 

➜ 12de editie - Europees festival voor jongeren

➜ 12 tot 16 juli 2020

➜ In Reykjavik (organisatie van de IJslandse federatie i.s.m. Reykjavik & 

UEG)

➜ Combinatie van outdoor groepsdemo's, workshops, ontspanning en 

plezier voor jongeren van 12 tot 18 jaar

➜ Staat open voor alle disciplines

➜ www.eurogym2020.com

➜ Centrale motto: “Can’t Stop the Feeling”

http://www.eurogym2020.com/
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Eurogym 2020

Voorlopig programma
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Eurogym 2020

Wie kan deelnemen?

➜ Het festival staat open voor jongeren van 12 tot 18 jaar oud 

(geboortejaar 2008 tot 2002)

➜ Vanaf 10 deelnemers per groep mag:

– 10% van de deelnemers (binnen 1 groep) jonger zijn, 

nl. 10 of 11 jaar oud 

– 10% van de deelnemers (binnen 1 groep) ouder zijn, 

nl. 19 of 20 jaar oud 

➜ Zie tabel op volgende slide.
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Eurogym 2020

Wie kan deelnemen?

➜ De leeftijden zullen gecontroleerd worden bij de inschrijvingen 

(op basis van een kopie van de identiteitskaart)
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Eurogym 2020

Gymfed biedt het volgende pakket aan:

➜ Gymfed staat in voor de coördinatie van de deelname van haar

clubs aan dit festival.

➜ Kostprijs deelname EuroGym: € 325 per persoon

➜ Kostprijs European Gym For Life + EuroGym: € 401 per persoon

➜ Opgelet: het transport van en naar Reykjavik dient door de 

deelnemers zelf georganiseerd te worden. (vluchten en 

luchthavenvervoer in Reykjavik kunnen wel via de organisatie aangevraagd

worden – zie infobulletin)
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Eurogym 2020

Gymfed biedt haar clubs het volgende pakket aan:

➜ Participatiekaart

➜ Nationale kledij (hoodie & rugzak)

➜ Overnachting (in scholen, 6 nachten van zaterdag tot en met vrijdag)

➜ Maaltijden (ontbijt in de scholen, middag- en avondmaal op de eventsite)

➜ Deelname aan 4 leuke en uitdagende workshops

➜ Minimaal 2 groepsdemo’s op unieke plaatsen

➜ Toegang tot alle festivalceremonies en -activiteiten
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Eurogym 2020 

Deadlines inschrijving en betaling

➜ Deze deadlines zijn verschillend van deze in het infobulletin, 
gezien wij de inschrijvingen en betalingen eerst verzamelen 
& vervolgens aan de organisatie bezorgen.

Wat? Wanneer?

Provisionele registratie 12 juli 2019

Definitieve registratie 1 november 2019

Betaling voorschot 
(10% deelnameprijs - niet terug betaalbaar!)

1 december 2019

Nominatieve registratie 1 maart 2020

Betaling saldo 1 april 2020
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Eurogym 2020

Next steps:

➜ Doorgeven provisionele inschrijving  

Deadline: 12 juli 2019

➜ Doorgeven definitieve inschrijving  

Deadline: 1 november 2019

➜ Betaling 10% voorschot  

Deadline: 1 december 2019
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Eurogym 2020

Interesse om deel te nemen?

Laat het ons weten! 

info@gymfed.be

Vragen? 

Aarzel niet om ons te contacteren!

mailto:info@gymfed.be

