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Voorwaarden inschrijving 
FIRST® LEGO® League Explore en Discover 

Benelux 

Deelnameregels FIRST LEGO League Explore:  
• We adviseren maximaal 6 kinderen in een team. 
• Het programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar. 
• Bij deelname aan een feestelijke afsluiting (EXPO) in de regio gelden de leeftijdsregels zoals 

hierboven aangegeven.  

Deelnameregels FIRST LEGO League Discover:  
• We adviseren maximaal 4 kinderen in een team. 
• Het programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. 
• Bij deelname aan een feestelijke afsluiting in de regio gelden de leeftijdsregels zoals hierboven 

aangegeven. 

Registratie: 
• Na registratie ontvangt de organisatie per email het digitale lesmateriaal, bestaande uit een 

Teambijeenkomstengids (voor de begeleider) en een Techneutenschrift (voor de kinderen). 
• Tijdens de registratie geeft u aan hoeveel Explore of Discover sets u wilt bestellen. De sets 

worden verstuurd na betaling van het inschrijfgeld. 
• We vragen u vriendelijk aan te geven met hoeveel kinderen u de materialen denkt te gaan 

gebruiken. Deze gegevens zetten we, uiteraard anoniem, in voor onze financiers. 

Kosten: 
Programma Inschrijfgeld per set Inschrijfgeld per klas 
FLL Explore (6-10 jaar) 70 euro 6 Explore sets, 200 euro 
   
FLL Discover (4 – 6 jaar) 70 euro 4 Discover sets, 160 euro (tot 24 kids) 
  5 Discover sets, 180 euro (tot 30 kids) 

• De inschrijving is definitief op het moment dat het inschrijfgeld door Stichting Techniekpromotie is 
ontvangen.  

• Het inschrijfgeld dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. 
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• Het kan voorkomen dat er voor deelname aan een regionale feestelijke afsluiting extra kosten in 
rekening gebracht worden.  

Annulering: 
• Annuleren kan alleen met speciale redenen, na overleg met STP en alleen schriftelijk of per e-mail 

naar: 

fllonderbouw@techniekpromotie.nl   
 
Stichting Techniekpromotie 
Gebouw 57 IPO Het Eeusel 0.11 
t.a.v. A. Smits 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Na registratie: 
• is de organisatie gerechtigd het programma in het gehele seizoen te gebruiken. Dat betekent dat 

een volledig programma (8-10 weken) in 1 schooljaar bij maximaal 4 groepen ingezet kan 
worden. 1 klassenset kan dus gebruikt worden voor 4 klassen.  

• adviseren we  een feestelijke afsluiting te organiseren binnen de school. De organisatie is 
gerechtigd hiermee ook naar buiten te treden. 

• is deelname aan een feestelijke afsluiting georganiseerd door de FLL regiopartner mogelijk na 
contact met en na inschrijving bij deze regiopartner. Deze kan hiervoor kosten in rekening 
brengen. 
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