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GRATIS proeflessen:
30 september - 4 oktober
De Gentse studentenapp om een (sport)maatje
te zoeken.

www.arteveldehogeschool.be/sport
artevelde.sport
Sportdienst Arteveldehogeschool
sport@arteveldehs.be
09 234 92 40 of 0474 49 23 31
Watersportlaan 4, 9000 Gent
Jeroen Missinne , Lies Dejonckheere & Amarante Van der Elst

Jullie sportmedewerkers op Campus Watersportbaan:

najaar 2019

sportaanbod
Maak van je
studentenkaart een
échte sportkaart!
Registreer en betaal online via www.arteveldehs.be/sport
en je krijgt toegang tot ons volledig sportaanbod.

Check onze web- en facebookpagina voor data, updates van
ons sportaanbod, initiaties, events en competities.
· Voor €20 sport je van 30 september tot 20 december 2019, verzekering inbegrepen
(let op: geen les tijdens vakanties of feestdagen).
· Combineer zoveel sporten als je wil.
· Het volledig aanbod gaat door op de nieuwe sportcampus Watersportbaan.
· Aanbod geldig voor alle studenten van de Associatie Universiteit Gent.
· Een sportles uitproberen? Dit kan gratis tijdens de eerste week van oktober.
· Informeer bij je ziekenfonds voor een terugbetaling.
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* Reserveren via www.arteveldehogeschool.be/sport

! Verplicht: niet-markerende sportschoenen, aan te raden: hervulbare waterfles en handdoek.

» Gratis initiaties.

» Sport-Events.

» Zwemmen in Gent.

» Artevelde dreamteam.

» Gluren bij de buren.

Doorheen het jaar zijn er proeflessen
van minder bekende sporten. Probeer
ze gratis uit en wie weet vind je je
nieuwe passie! Online registreren is verplicht, deelnemen gratis voor Arteveldestudenten.

Wij plannen voor jullie allerlei events:
van indoor snowboarden , een campus
lasershoot tot minivoetballen. Dit alles
aan spotprijzen.
Een activiteit op touw zetten met een
groep of klas kan zeker ook. Contacteer
ons!

Aanbod voor studenten aan de Arteveldehogeschool: koop je stadszwemkaart* met extra korting bij Stuvo op je
campus.
Voor 11 beurten betaal je 10 euro. Ben
je +26 dan betaal je 20 euro.

Sport jij op een hoog niveau en wil je
onze hogeschool vertegenwoordigen
in Vlaamse, Belgische of internationale
competities? Meld je aan via het formulier op onze webpagina www.arteveldehogeschool.be/sport.
Meer info over studentencompetities:
www.studentensportvlaanderen.be.

Sporten bij de Associatiepartners
kan ook:
www.hogent.be/sport
www.ugent.be/sport
www.howest.be/sport.

*niet geldig voor GUSB

www.arteveldehogeschool.be/sport
Sportdienst Arteveldehogeschool

artevelde.sport

09 234 92 40 of 0474 49 23 31

» Topsportstatuut.
Voorwaarden en aanvraag:
www.arteveldehs.be/topsport.

@ sport@arteveldehs.be

