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Deelnemen is op eigen risico 
Je hoeft geen bepaald niveau te hebben om deel te kunnen uitmaken van
dream team 2023, we verwachten dat jij tijdens trainingen en op het NK het 
beste uit jezelf haalt om zo’n hoog mogelijke scoren te behalen binnen jouw 
niveau. 
Acrobatic Dreams is niet aansprakelijk als het gewenste niveau niet behaald is 
door bijvoorbeeld (te)weinig (privé)lessen afgenomen te hebben/ zelf niet 
genoeg getraind te hebben.
Extra privélessen mogen altijd worden afgenomen. 
Anderen coaches buiten acrobatic dreams mogen niet de act of formulieren 
aanpassen van een (of meerdere) deelnemer(s) van Dream Team, wel mag er 
met anderen coach(es) en/of in anderen studio(’s) getraind worden. *
Als je besluit om deel uit te maken van Dream team worden beslissingen over 
muziek, thema en choreografie met jou/je vader en of moeder en de coaches 
besproken. De act word gechoreografeerd door onze coaches en zij zullen de 
beslissende factor zijn als er geen oplossing of middenweg is bijvoorbeeld bij 
thema of muziek .**
speciaal uitgedachte tactiek(en) worden voor het NK niet met anderen 
coach(es) en/of concurrent(en) gedeeld. Wanneer er een van deze speciale 
tactieken in jou routine zit verwerkt wordt dat natuurlijk gezegd. 
Acrobatic Dreams is niet verantwoordelijk voor beschadiging of gestolen 
spullen voor en op het NK.
Er wordt van je verwacht om professioneel om te gaan met de spullen in onze 
studio. 
Er wordt van je verwacht om je sportief om te gaan met anderen tijdens het 
trainen en op het NK***
Eventuele props als toevoeging aan een routine moeten zelf geregeld worden, 
de atleet is verantwoordelijk dat de prop(s) op de juiste plaats, tijd, volledig en
stage ready aanwezig zijn. Plaatsing van de props op het NK podium word van 
te voren besproken met coaches, zodat het plaatsen van de props zo soepel 
mogelijk gaat, coaches kunnen hier ook een rol bij spelen het NK. 
Je word backstage begeleid door een van de Dream Team coaches.
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Je bent verplicht om op het gehele NK je tracksuit te dragen ook als je op dat
moment of op die dag niet op hoeft als atleet.
Wedstrijd trainingen zijn momenten dat alleen deelnemers van Dream Team
2023 kunnen trainen in de studio, open trainingen zijn ook voor mensen die
niet deelnemen in Dream Team deze trainingen zijn niet inbegrepen in
pakketen (kosten per open training €8,50 P.P.)
Tijdens wedstrijd trainingen en open trainingen is er geen les het is aan de
atleet zelf om te trainen wel is er altijd een coach aanwezig. 
Als deelnemer minder dan 24 uur voor de privé training afmeld is er geen
refund en word deze les gezien als afgenomen les. 
Als er eventueel extra materialen voor bijvoorbeeld props of kostuum etc.
gekocht moeten worden dan zijn de kosten daarvan voor de atleet.
Grip zit niet inbegrepen in de lessen (dus zorg voor je eigen dryhands etc)
Atleet is zelf verantwoordelijk voor een kostuum die aan de regels van de bond
en IPSF (internationale pole sports federatie) reglementen voldoet. Het
kostuum word minimaal 2 weken voor het NK tijdens een privéles
uitgeprobeerd. (Toevoegen van plak glitters hoeft niet volledig af te zijn, bij
deze privéles)

*Tuurlijk mag je bij anderen coaches, trainers en studio’s trainen en mag je je
routine laten zien en hun meningen ontvangen. Alleen mogen er geen dingen
veranderd worden, dit is namelijk omdat vooral bij sports (pole sports/aerial hoop
sports) er tactische keuze gemaakt worden en door verandering aan de routine of
formulieren kan het zijn dat de je deze extra punten niet haalt of zelfs min punten
kan krijgen. Wil je na het trainen bij een ander iets aanpassen in de routine dat kan
dan bij de eerste volgende privéles.

**Dit doen we om verschillende redenen, natuurlijk gaat het er om dat je een act
op het podium zet waar je zelf achter staat, dus jou mening is erg belangrijk. Maar
ook onze naam Acrobatic Dream team zit verbonden aan jou act/routine, daarom
willen wij dat we invloed hebben en dat belangrijke keuzes zoals thema en muziek
samen besproken worden. We willen voorkomen dat jij bijvoorbeeld op het
podium staat met een heel uptempo muziekstuk met maar 3 paaldans lessen
zodat je dit tempo niet kan volhouden, dit zal dan geen mooie act worden en dat is
jammer want dan ga je met een teleurstelling naar huis. Om dit te voorkomen
willen we graag onze expertise delen en je helpen met het maken van deze keuzes. 

*** Met sportief gedrag bedoelen we dat er niet niet mag worden buitengesloten,
gepest of anderen activiteiten/ gedrag word vertoont dat bij anderen binnen en
buiten ons team als onsportief gedrag kan worden gezien. 

 
 


