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Algemene voorwaarden 
 

1. Lees zeker de richtlijnen en beoordelingscriteria nog even na. 
2. De interscolaire danswedstrijd Just Dance is uitsluitend voor leerlingen van de derde 

graad van het lager onderwijs. 
3. De interscolaire danswedstrijd Just Dance is uitsluitend voor scholen gevestigd op het 

grondgebied van de stad Antwerpen. 
4. Inschrijven kan vanaf donderdag 1 september 2022 tot en met vrijdag 16 december 2022 

via het online inschrijvingsformulier op www.jespo.be/justdance. De deelname is pas 
geldig nadat u een bevestiging heeft ontvangen via e-mail . 

5. Er worden maximaal 30 groepen toegelaten. U mag meerdere groepen per school 
inschrijven. De inschrijving van een tweede groep is echter onder voorbehoud van 
voldoende plaatsen. Hierover krijgt u uitsluitsel uiterlijk vijf dagen na de laatste 
inschrijvingsdag. 

6. De school zorgt ervoor dat de deelnemende groep op de dag van de halve finales en/of 
finale een aantal uren vrijgesteld wordt van de lesuren. Dit is noodzakelijk voor een vlotte 
en tijdige organisatie (o.a. repetitiemoment). 

7. In de halve finale maakt elke deelnemende groep kans op een prijs. De uiteindelijke 
doorstroming naar een eventuele finale gebeurt op basis van de beoordeling van het 
dansoptreden in zijn totaliteit (verschillende beoordelingscriteria voor de Fun- en 
Challenge-reeks). 

8. De jury zal in de eindbeoordeling rekening houden met de beoordelingscriteria, maar ook 
met de naleving van de richtlijnen en algemene voorwaarden. De beslissing van de jury is 
finaal. De begeleiders houden zich eraan om deze beslissing te respecteren. 

9. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Jespo. Zij mag evenwel doorgegeven 
worden aan Sporting A. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de 
gegevens en het verbeteren ervan. 

10. Het deelnemen aan dit evenement houdt in dat u akkoord gaat dat beeldmateriaal 
genomen tijdens het evenement kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de 
vzw Jespo, Sporting A en voor sportpromotie in het algemeen, zonder hiervoor een 
vergoeding te claimen. 

11. Het deelnemen aan dit evenement houdt in dat u automatisch zal worden ingeschreven 
voor de Jespo-nieuwsbrief. U kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de 
nieuwsbrief zelf. 

12. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke 
voorwerpen van de deelnemers. 

13. De verkoop van tickets voor zitplaatsen in de halve finales en finale is niet toegestaan. 
14. De deelname van de kinderen is gratis. Het is dus niet toegelaten om leerlingen te laten 

betalen voor de dansmomenten. 
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15. De begeleider(s) van de dansgroep nemen de belangrijke taak op zich om kinderen te 
leren omgaan met winnen én verliezen. De juiste ingesteldheid van de begeleider(s) is 
hier van cruciaal belang. 

16. De begeleider(s) van de dansgroep leggen zich neer bij de beslissing van de jury die elk 
jaar opnieuw in eer en geweten beslist. 

 
 

Fun- & Challenge-reeks 
 
De deelnemende groepen worden opgedeeld in twee reeksen: de Fun-reeks en de Challenge-
reeks. Elke groep kan zelf aangeven in welke reeks zij wil uitkomen. In volgende gevallen echter, 
komen dansgroepen sowieso in de Challenge-reeks terecht: 

 
17. Elke school die een voorselectie doet op basis van danstalent. 
18. Elke dansgroep waar meer dan 20% van de deelnemende leerlingen in een dansschool zit. 
19. Elke dansgroep die een professionele partij inhuurt (al dan niet tegen betaling) om de 

choreografie te bedenken. 
 
 

Deadlines & afspraken 
 

20. Scholen die deelnemen aan de danswedstrijd zorgen voor het aanleveren van beelden 
(minstens 5 bruikbare foto’s en/of video’s) die gebruikt mogen worden voor de 
introductiefilm. Deze beelden dienen in ons bezit te zijn vóór vrijdag 17 februari 2023. 

21. Scholen die deelnemen aan de danswedstrijd maken enkel gebruik van rechtmatig 
verkregen muziek. De muziek moet in het bezit van de organisatie zijn vóór vrijdag 17 
februari 2023. 

22. De duur van het optreden is door de deelnemende school zelf te bepalen: minimum 3,5 
minuten – maximum 5 minuten. 

23. De deelnemende school zorgt voor een deelnemerslijst van alle deelnemende leerlingen 
met vermelding van voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum en leerjaar. Deze 
lijst dient in het bezit te zijn van de organisatie vóór vrijdag 17 februari 2023.   

 
Indien de organisatie merkt dat bovenstaande voorwaarden niet werden nageleefd, heeft zij 
het recht om maatregelen te nemen en sancties te voorzien. Deze kunnen gaan van een 
waarschuwing tot de uitsluiting aan Just Dance. 
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