Ben jij 18 jaar of ouder, heb je CF en heb je altijd al mee willen doen aan Skate4AIR? Lees dan verder
en misschien ga jij deze sportieve uitdaging wel aan…..
Deelnemers van Skate4AIR verplichten zich tot het inzamelen van minimaal € 750 aan sponsorgeld
en betalen eigen deelnamekosten. Daarnaast moeten er vaak nog schaatsen en extra kleding
aangeschaft worden (denk aan thermo onderkleding, handschoenen, helm e.d.). En natuurlijk moet er
getraind worden op de ijsbaan.
We kunnen ons voorstellen dat het meedoen aan Skate4AIR niet voor iedereen is weggelegd. Los van
de sportieve uitdaging die je aangaat, is het financieel gezien niet voor iedereen haalbaar om mee te
doen. Speciaal voor deze mensen heeft Skate4AIR goed nieuws.
Voor de komende editie heeft Skate4AIR voor maximaal acht mensen met CF een bijdrage van € 500
beschikbaar die in mindering gebracht zal worden op het inschrijfgeld. Het restant wordt wel in
rekening gebracht. De sponsorverplichting van € 750 blijft wel staan, maar dit blijkt in de praktijk voor
mensen met CF geen moeilijke opgave te zijn.
Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage gelden de volgende criteria:
Je hebt CF en bent ouder dan 18 jaar
Je bent gemotiveerd om deel te nemen en jouw arts ondersteunt jouw deelname
Je heb geen inkomen uit werk
Je zamelt minimaal € 750 sponsorgeld in
Het restant inschrijfgeld kan Skate4AIR incasseren in januari 2019 of maak je zelf over
Je schaft zelf de aanvullende benodigdheden zoals helm, schaatsen e.d. aan
Er zijn slechts acht plekken beschikbaar. De toekenning wordt gedaan op basis van binnenkomst (wie
het eerst komt….). Aanmelden voor 16 november.
Voor alle ins en outs over Skate4AIR en onze events in Oostenrijk en Zweden, kun je kijken op
www.skate4air.nl
Wil jij eerst kennismaken met Skate4AIR? Op zondag 4 november is de eerste Skate4AIR clinic op de
Vechtsebanen in Utrecht. Schrijf je dan nu in voor de clinic!
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