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INHOUD:
1. Faciliteitenregeling
2. Inschrijvings procedure en handleiding.
3. Kleding
Met nog iets minder dan 6 maanden te gaan is op 22 juli 2022 in de wereldberoemde “kuip” in
Rotterdam de opening van de World Police and Fire Games 2022. De spelen vinden plaats van 22 juli
2022 t/m 31 juli 2022 in Rotterdam en omgeving.
Het streven van het bestuur van de stichting WPFG Nederland is, om met een zo groot mogelijk
Nederlands team aan de spelen deel te nemen.
FACILITEITENREGELING.
Voor ieder van de vier diensten, Politie, Brandweer, Douane en Dienst Justitiële Inrichtingen
is een faciliteiten regeling ontworpen en vastgesteld.
De faciliteiten regeling is ondertekend door de respectievelijke korpschef c.q hoofden van de
betreffende eenheid of dienst.
In deze regeling is het volgende vastgesteld:
1. Een financiële vergoeding betreffende het inschrijfgeld.
2. Bijzonder verlof regeling voor deelnemers en coördinatoren.
3. Reiskostenvergoeding. Er zijn afspraken gemaakt over reiskosten.
Declareren van de kosten kan via de bij de betreffende dienst geldende procedures.
De faciliteiten regeling is bij iedere dienst op te vragen.

INSCHRIJVINGS PROCEDURE EN HANDLEIDING.
1. Kijk in het Entrybook. https://wpfgrotterdam2022.com/officiele-entry-book-wpfg2022gepubliceerd/?lang=nl
2. welke mogelijkheden allemaal geboden worden. Er staan meer dan zestig sporten in
vermeld met de bijbehorende regels per sport . Houdt er rekening mee dat voor
sommige ‘vechtsporten’ gezondheidsverklaringen van artsen moeten worden
overlegd.
3. Uit de individuele sporten kun je een keuze maken. Je kunt ook als team aan de spelen
meedoen, maar vaak is het dan handig om ook als team vooraf te trainen en
gezamenlijk in te schrijven.
4. Je kunt ook voor meerdere sporten inschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de Triatlon,
maar ook in het verlengde daarvan het zwemmen in open water, fietsen en de cross.
Aan de hand van het wedstrijdschema, en dat is te vinden in het Entrybook, kun je
bepalen wat er voor jou mogelijk is.
5. Zorg dat je in die periode verlof hebt of vraag dat z.s.m. aan. Er zullen veel collega’s
gaan meedoen aan de WPFG Rotterdam 2022.
6. Als je alles geregeld hebt, kun je je aanmelden en daarvoor gebruik je het SPORTS
ENTRY FORM in het Entrybook. Zie hiervoor de website;
7. Onderaan deze brief is stap voor stap het Sports Entry Form in het Nederlands
uitgelegd.
a. Aanmelden moet je persoonlijk doen, ook als je in een team speelt.
8. Kijk ook naar de voorwaarden van je ziektekostenverzekering. Er zijn verzekeraars die
“gevaarlijke sporten” uitzonderen.
9. Reis en verblijf moet je zelf organiseren en betalen.
10. WPFG Nederland, info@wpfgnederland.com kan je in alles adviseren en
ondersteunen.

KLEDING
Omdat we ons als Nederlands team willen presenteren op de openingsceremonie in
Rotterdam, stelt WPFGRotterdam2022 i.s.m. de Stichting World Police and Fire Games
Nederland, een representatief presentatie kleding pakket ter beschikking.
Hoe de kleding er precies gaat uitzien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.
Zodra dit bekend is, ontvang je hierover bericht.
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