dance4life event 2015

Amsterdam, november 2015

Aan alle ouders, docenten en overige begeleiders van de leerlingen die naar het
dance4life event gaan,

Op maandag 1 december is het zo ver: het dance4life event 2015 in Ahoy Rotterdam.
Dit is het afsluitende event van de dance4life scholenactie waaraan uw zoon of dochter
de afgelopen maanden heeft meegedaan op zijn of haar school.
We vinden het fantastisch dat het uw zoon of dochter zich heeft ingezet voor een wereld
zonder aids. Het is uw zoon of dochter gelukt om minimaal 50 euro in te zamelen.
Daarmee zorgt hij of zij er niet alleen voor dat minimaal 5 jongeren in Afrika de juiste
informatie krijgen over hiv en aids, maar krijgt hij of zij ook een ticket voor het
dance4life event. Op het event wordt samen met veel leerlingen, docenten en bekende
artiesten het succes van de scholenactie gevierd.
Wij kijken erg uit naar het event en zijn op dit moment hard bezig om alles in orde te
maken, zodat het event zeker een onvergetelijke dag wordt voor uw zoon of dochter.
Bijgaand treft u alle informatie over het dance4life event 2015.
Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben of is er iets dat u met ons wilt
delen, neem dan gerust contact op met het dance4life scholenteam: Marcelien, Mariëlle
of Roos via 020 – 521 66 55 of mail naar scholenactie@dance4life.com
We hopen dat iedereen een geweldige dag heeft!
Groet,
namens het gehele dance4life scholenteam

Mariëlle Arnoldus
dance4life scholenprogramma
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dance4life event 2015 – dinsdag 1 December – Ahoy Rotterdam
Allereerst benadrukken we dat dance4life alle mogelijke maatregelen neemt om het
dance4life event in Ahoy Rotterdam zo veilig, leuk en bijzonder mogelijk te maken voor
alle leerlingen. In Ahoy zullen ongeveer 5000 jongeren en begeleiders aanwezig zijn. Met
dit aantal kan de veiligheid van iedereen gewaarborgd worden. Tijdens het hele event is
professionele security aanwezig. Voor het busvervoer van en naar Ahoy wordt
gezorgd.
Naast de programmering van verschillende bekende artiesten is er een uiteenlopend
aanbod aan activiteiten, voor ieder wat wils. Daarnaast zijn er verschillende acts en
prijsuitreikingen.
Locatie & tijden
Datum:
Tijd:
Deuren open:
Locatie:

1 december 2015 (wereld aids dag)
13.00-16.00 uur
12.15 uur
Ahoy Rotterdam

Tijdens het programma blijven de deuren gesloten. Eerder weggaan is niet mogelijk.
dance4life verzorgt voor iedereen het vervoer van en naar Ahoy.
Algemeen
Het dance4life event is speciaal voor alle leerlingen van scholen die deelnemen
aan de dance4life scholenactie 2015. Introducés zijn niet toegestaan.
Dresscode = WIT! Het liefst zowel shirts als broek/rok. Voetbalshirts zijn niet
toegestaan!
Met elke school wordt voorafgaand aan het event afgestemd hoeveel leerlingen en
begeleiders er meegaan. Het aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal
leerlingen dat meegaat.
dance4life verzorgt het busvervoer van en naar Ahoy. Alle leerlingen worden
bij hun eigen school opgehaald en weer bij hun eigen school afgezet.
dance4life heeft van alle docenten en begeleiders die aanwezig zijn bij het event
telefoonnummers.
Veiligheid
In Ahoy zullen ongeveer 5000 jongeren en begeleiders aanwezig zijn. Met dit
aantal kan de veiligheid van iedereen gewaarborgd worden
Er is professionele security aanwezig tijdens het hele event, zodat bij mogelijke
calamiteiten direct en adequaat kan worden opgetreden. De beveiliging is in het
bezit van een mobiel nummer van een contactpersoon van elke school.
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Bij de entree en tijdens het event zal er door professionele security
gecontroleerd worden op drugs, alcohol, glas, blikwerk, gevaarlijke voorwerpen,
e.d. Deze zaken zullen ter plekke in beslag worden genomen.
Het is niet toegestaan om tassen mee naar binnen te nemen.
dance4life houdt zich het recht voor om mensen te weigeren indien dit
noodzakelijk wordt geacht voor het goede verloop van het event.
Er is een volledig uitgeruste EHBO-post ingericht en er lopen EHBO-ers rond
om alles voortdurend in de gaten te houden.
Er is voldoende bewegwijzering voor o.a. de routing, de EHBO en de
nooduitgangen.
dance4life gaat er vanuit dat de school voor de leerlingen en docenten/begeleiders
een ongevallenverzekering en WA dekking heeft geregeld.
Oordopjes zijn gratis te verkrijgen bij de merchandisestand. Zolang de voorraad
strekt.
Ahoy is rolstoelvriendelijk, inclusief een verhoogd rolstoelpodium in de grote
zaal. Zorg zelf voor voldoende begeleiding van rolstoelafhankelijke leerlingen. n
Busvervoer
dance4life verzorgt het busvervoer van en naar Ahoy. Alle leerlingen worden
bij hun eigen school opgehaald en weer bij hun eigen school afgezet.
De vertrek- en aankomsttijden worden met de verantwoordelijke docent
afgestemd.
Het event duurt tot 16.00 uur. Afhankelijk van schoolloactie en eventuele files, is
de verwachting dat niemand later dan 19.30 uur terug zal zijn op school.
Eten & drinken
Gezien de reistijd voor sommige scholen is het aan te raden om de leerlingen een
lunchpakket mee te laten nemen. Dit kan in de bus onderweg naar Ahoy
worden genuttigd.
Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen in Ahoy.
Ahoy verzorgt een uiteenlopend aanbod aan drinken en eten (bv. fruitsalade,
popcorn, broodje gezond of gefrituurde snacks). Een indicatie van de kosten voor
drinken en snacks: (fris)drank kost €2,- en een snack tussen de €1,- en €3,50.
Het is mogelijk om contant en met pin te betalen.
Er wordt geen alcohol geschonken.
Roken en het gebruik van drugs is niet toegestaan.
Leerlingen met een speciaal dieet en/of benodigde medicijnen wordt gevraagd dit
vooraf en uiterlijk 25 november te melden bij dance4life team. Mail hiervoor
naar: scholenactie@dance4life.com Samen zullen we dan een gepaste oplossing
bedenken. Mogelijk hebben we een doktersverklaring nodig.
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Merchandise
Er is een stand met dance4life merchandising aanwezig waar t-shirts, armbandjes
etc. verkocht worden. Een korte prijslijst ter indicatie:
dance4life armband glow of lint
€ 1,dance4life pen
€ 1,dance4life zonnebril
€ 3,dance4life armband rood
€ 4,ketting hartje
€ 10,WE Doutzen t-shirt
€ 10,FAB sleutelhanger
€ 10,Media
Tijdens het event zal er media-aandacht zijn. Bij het betreden van Ahoy geven de
leerlingen, docenten en begeleiders dance4life, mediapartners en toegestroomde
vrije pers toestemming om beeld- en geluidopnamen waar zij bij betrokken zijn te
allen tijde te mogen gebruiken.

Voor vragen, neem gerust contact op met het scholenteam van dance4life: Roos,
Marcelien of Mariëlle. Bel ons op 020 521 66 55 of mail naar scholenactie@dance4life.nl

Wij kijken erg uit naar het event. Het wordt zeker een onvergetelijke dag!
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