Veelgestelde vragen (FAQ)
INSCHRIJVINGEN
 Moeten jonge kinderen die nog niet meelopen een betalend toegangsticket
hebben?
Kinderen t.e.m. 3 jaar mogen gratis binnen op vertoon van de Kids-ID. Vanaf 4 jaar moet je een
toegangsticket aankopen (ook al loop je niet mee).

 Kan ik nog extra lopers inschrijven?
Ja, als je al een boeking gedaan hebt, stuur je mailtje naar K3run@sport.vlaanderen, met de voornaam en
de naam van de contactpersoon opgegeven bij de inschrijving. Daarnaast ook de volgende gegevens van de
extra loper(s): voornaam, naam, geboortedatum, geslacht, postcode, maat T-shirt, beperking (ja/nee), lid
van sportclub (ja/nee), picknickmand (ja/nee) en dagdeel (voor-/namiddag).

 Kan ik nog extra supporters inschrijven?
Neen, helaas is dit niet mogelijk.

 Kan ik het moment waarop ik wil lopen nog wijzigen?
Liever niet, maar indien het echt nodig is, kan je een mailtje sturen naar K3run@sport.vlaanderen, met de
voornaam en de naam van de contactpersoon opgegeven bij de inschrijving.

 Kan ik op de dag van het evenement nog inschrijven (als loper en/of
supporter)?
Neen, helaas is dit niet mogelijk.

 Ik heb mijn tickets nog niet ontvangen, is mijn inschrijving wel in orde?
Ja zeker, je krijgt je tickets (samen met alle concrete info) enkele weken voor de start van het event.

 Door omstandigheden kan ik niet naar het evenement komen. Kan ik mijn
inschrijving annuleren?
Ja, dat kan kosteloos tot 18 augustus, door een mailtje te sturen naar K3run@sport.vlaanderen, met de
voornaam en de naam van de contactpersoon opgegeven bij de inschrijving. Na 18 augustus kan je niet
meer annuleren.

K3 RUN
 Wie kan deelnemen aan de K3 RUN?
Enkel kinderen geboren tussen 31/12/2017 en 01/01/2010 kunnen deelnemen aan het loop-gedeelte “de
K3 RUN”. Alle andere kinderen die meekomen met een ingeschreven loper, mogen deelnemen aan alle
rand-animatie “K3 FUN”.

 Welke afstand moet mijn kind lopen?
Kinderen geboren in 2017 en 2016 lopen 400 m.
Kinderen geboren in 2015 en 2014 lopen 600 m.
Kinderen geboren in 2013 en 2012 lopen 800 m.
Kinderen geboren in 2011 en 2010 lopen 1.000 m.

 Om hoe laat moet ik lopen? Kan ik dit zelf kiezen?
Je kan kiezen om te lopen in de voor- of de namiddag, maar het precieze uur dat je mag lopen, zal pas eind
augustus gecommuniceerd worden via mail.

K3 FUN
 Mag iedereen deelnemen aan de randanimatie in het sport- en fundorp?
Ja, dit is toegankelijk voor iedereen.

 Is K3 aanwezig op het evenement?
Ja, de meisjes van K3 zijn bijna de hele dag aanwezig. Zij gaan vanuit hun commentaar-post de lopers
aanmoedigen en de echte K3 sfeer erin brengen. Tijdens de middag treden zij ook een half uurtje op op het
grote podium.

ALGEMEEN
 Waar gaat het evenement door en hoe geraak ik daar?
Sport Vlaanderen Hofstade, Tervuursesteenweg z/n, 1981 Hofstade (Zemst)
Fiets: Vanuit de nabije omgeving zeer goed bereikbaar met de fiets (grote fietsenstalling voorzien).
Trein: NMBS Station Mechelen. Neem van hier bus 681 (Zaventem-Perk-Bonheiden-Mechelen) tot
halte Elewijt-Solarium (op 450 m van de ingang). Let op! Deze bus rijdt slechts 1x per uur, telkens om
40 na het uur. (Tip: koop een weekend trein-ticket met 50% korting en kinderen onder de 12 jaar zijn
gratis).
Auto: Toegangswegen E19, N267, N227, N26. Er is beperkte parking op het domein zelf, maar
daarnaast ook parking op wandelafstand of een P+R iets verdere parking met pendebus bereikbaar.
Eind augustus krijgen alle deelnemers een mail met meer concrete info (o.a. een gedetailleerde beschrijving
van de bereikbaarheid van het event.)

 Vanaf wanneer kan ik op het terrein?
De deuren gaan open om 9u30 en om 10u is er verwelkoming door Tatyana Beloy.

 Kan ik ter plaatse iets eten en/of drinken?
Ja, er zijn verschillende eet- en drank-kraampjes op het terrein aanwezig. We serveren enkel nietalcoholische dranken.

 Kan ik op het terrein naar het toilet gaan en/of mijn baby ergens een schone
luier aandoen?
Ja, er zijn veel toiletten aanwezig alsook een babyruimte

CORONAMAATREGELEN
 Welke Corona-maatregelen worden genomen?
Wij volgen de maatregelen van de overheid die gelden op de dag van het evenement. Op dit moment moet
je geen Covid Safe ticket voorleggen. De geldende maatregelen zullen tijdig gecommuniceerd worden.

 Wat als het evenement niet kan doorgaan? Wordt mijn ticket terugbetaald?
Ja, indien het evenement niet kan doorgaan betalen we alle tickets terug.

ANDERE
 Heb je nog een andere vraag of opmerking?
Neem gerust contact op via k3run@sport.vlaanderen. Wij helpen je graag verder!

