Juryfolder 2020‐2021

Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is
jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je
dan volgend seizoen achter de jurytafel… Of ben je reeds jurylid en wil je een stapje hoger
gaan?
Alle informatie over de jurycursussen vind je hieronder. Raadpleeg ook het juryreglement
voor de algemene info en de bevoegdheden en inhoud van de verschillende categorieën.
In alle disciplines verloopt het theoriegedeelte via Judge@Home. Er zullen geen
theoriecursussen meer georganiseerd worden, maar de theorie kan thuis ingeoefend worden
met een online tool. Bij inschrijving voor een jurycursus krijg je alle info over wat je dient te
kennen. Heb je alles gestudeerd en voldoende geoefend, dan kan je het theoretisch examen
ook afleggen met Judge@Home op een plaats en moment dat het best voor jou past. We
raden aan om het theoretisch examen af te leggen alvorens je naar de praktijkcursus komt.
Ben je geslaagd voor het theoretisch examen, dan kan je deelnemen aan de praktijkcursus.
De data, uren en locaties van de praktijkcursussen kan je hierna vinden. We bevinden ons
momenteel nog in een bijzondere situatie en kunnen moeilijk ver in de toekomst kijken.
Maar we zullen alle maatregelen nemen op vlak van hygiëne en veiligheid nemen, om alles
vlot en verantwoord te laten doorgaan.

PRAKTIJKCURSUS 1 ‐ Cat IV, III, II of I
Datum:
Uren:
Plaats:
Prijs:

19&20 september 2020
telkens van 09.00 uur tot 17.00 uur
d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge
€95*

PRAKTIJKCURSUS 2 ‐ Cat IV
Datum:
Uren:
Plaats:
Prijs:

26&27 september 2020
telkens van 09.00 uur tot 17.00 uur
Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
€95*

OEFENSESSIE praktijk – vrijblijvend
Datum:
Uren:
Plaats:
Prijs:

zondag 27 september 2020
van 09.00 uur tot 12.30 uur
Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
€15*
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EXAMEN – HEREXAMEN
Datum examen:
Uren:
Plaats:

zaterdag 10 oktober 2020
van 13.00 uur tot 16.30 uur
d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge

Datum herexamen:
Uren:
Plaats:

zaterdag 31 oktober 2020
van 09.00 uur tot 12.30 uur
Sport Vlaanderen Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent

Er zal een derde examenmoment worden voorzien voor cursisten die door dwingende redenen niet op examen
of herexamen aanwezig konden zijn.
Datum 2de herexamen:
Uren:
Plaats:

zaterdag 14 november 2020
van 09.00 uur tot 12.30 uur
Sport Vlaanderen Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent

INSCHRIJVEN KAN VAN 16 AUGUSTUS TOT 2 WEKEN VOOR START VAN DE CURSUS
via www.gymfed.be
(*) Factuur wordt naar de club gestuurd. Inschrijvingsgeld wordt in geval van afwezigheid niet aangerekend op voorwaarde
dat er een geldig afwezigheidsattest kan voorgelegd worden.
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