OOSTENRIJK
PASEN 2018

Ski- en snowboardstage
tweede graad en vijfde jaar
Voor alle leerlingen van het derde, vierde en vijfde jaar bieden wij in de eerste
week van de paasvakantie een ski- en snowboardstage aan in Oostenrijk.
Data: van vrijdagavond 30 maart tot zaterdagochtend 7 april 2018
Plaats: Ferienhof Carinth in Mariapfarr, Oostenrijk
Het skigebied Obertaurn omvat 350 km pistes tot 2 350 m hoogte
Prijs: van € 638 tot € 701
verblijf
en skipas

huur materiaal
ski

huur materiaal
snowboard

huur
helm

€ 638

€ 37

€ 52

€ 11

Deze prijzen werden berekend voor een groep van minstens 40 leerlingen.
Bij minder dan 40 deelnemers kan de reis geannuleerd worden.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heen- en terugreis met autobus
hotelverblijf in kamers van 4 tot 6 personen, allemaal met douche en wc
volledig pension, inclusief uitgebreid lunchpakket, vers fruit en frisdrank
verwarmde droogruimte voor skimateriaal
gratis WIFI voor iedereen in het hotel, dagelijks van 8 uur tot 22 uur
skipas en transport naar de piste en terug
mogelijkheid om materiaal te huren voor ski of snowboard
5 uur les per dag door monitoren in groepen volgens niveau
aangepaste avondactiviteiten en gratis gebruik van sporthal
aanwezigheid van begeleidende leerkrachten
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ziekte en ongevallen, medische
kosten

Annuleringsvoorwaarden:
Annulering vraagt steeds een gedetailleerd doktersattest!
Annulering van de reis door een deelnemer brengt de volgende administratieve
kosten met zich mee:
• annulering vóór 01/02/2018: € 50
• annulering vóór 01/03/2018: € 100
• annulering vanaf 01/03/2018: € 150
Betalingsmodaliteiten:
De betaling gebeurt in 3 schijven. Telkens wordt een factuur verstuurd.
• eerste schijf: € 300, te betalen vóór 19/01/2018
• tweede schijf: € 200, te betalen vóór 16/02/2018
• derde schijf: resterend bedrag, te betalen vóór 16/03/2018
Inschrijven: formulier afgeven aan het onthaal ten laatste op 8 december 2017.
Contact: Timothy Van Loon (timothy.vanloon@scheppers-mechelen.be)

Scheppersinstituut, Melaan 16, 2800 Mechelen
Tel. 015 28 79 10 - Fax 015 28 79 15
www.scheppers-mechelen.be

Ski- en snowboardstage
tweede graad en vijfde jaar
van 30 maart tot 7 april 2018

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam van de deelnemer: ___________________________________ Klas: ______
zal deelnemen aan de (aankruisen)

 skistage

 snowboardstage

in Mariapfarr, van 30 maart tot 7 april 2018.
de deelnemer heeft deze wintersport al ______ (0, 1, 2, ...) weken beoefend.
Wij kiezen voor de volgende optie(s): (aankruisen)
 verblijf in het jeugdhotel en toegang tot de skipistes
 huur van ski- of snowboardmateriaal (helm niet inbegrepen)
 huur van een helm (helm is verplicht!)
E-mailadres(sen) ouder(s):

________________________________________
________________________________________

E-mailadres van de deelnemer:

________________________________________

Gsm-nummer van de deelnemer: ________________________________________
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de leefregels vermeld op de keerzijde
van dit blad.
deelnemer
naam en handtekening

ouder(s)
naam en handtekening

Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan het onthaal, ten laatste op 8 december 2017.

Leefregels
AFSPRAKEN OP DE BUS
•
•
•

Beperk de bagage tot één normale reiskoffer of reiszak, handbagage en eventueel je eigen
skimateriaal.
Je mag DVD's voor op de bus meebrengen. De begeleiders bepalen in overleg met de
leerlingen wat er afgespeeld wordt.
Tijdens de busreis: niet roken, geen alcohol, geen geluidsboxen, geen kauwgom, geen
chocolade, respecteer de nachtrust van de medepassagiers, afval in de plastiek zakjes, niet
rondlopen, niet op zetels staan en veiligheidsgordel klikvast.

AFSPRAKEN TER PLAATSE
•

De gangen in het hotel zijn geen speelplaats: lopen en roepen kan niet.

•

Je bent beleefd tegenover de andere gasten en het personeel van het hotel.

•

Je respecteert de nachtrust van iedereen. Lichten uit en geen muziek. Skiën en
snowboarden zijn zware fysieke inspanningen, je hebt er zelf ook belang bij om voldoende
te slapen.

•

Alcohol en drugs zijn nergens toegelaten.

•

Enkel de leerlingen die van hun ouders de toestemming hebben, mogen roken. De plaatsen
en tijdstippen om te roken, worden door de begeleidende leerkrachten bepaald. Het is
verboden te roken op de skipiste, binnen in het hotel en op de balkons. Denk eraan:
sporten is gezond en roken is ongezond.

•

Niemand verlaat ’s avonds het hotel, onder geen enkele omstandigheid, tenzij onder
begeleiding van een leerkracht.

•

Je neemt deel aan de geplande avondactiviteiten. Je dwaalt dan niet rond in de gangen. Je
vertoeft niet in de slaapkamers, tenzij met toelating van één van de leerkrachten.

•

Je brengt geen frisdrank mee aan tafel en je gaat niet met meer aan een tafel zitten dan het
aantal voorziene plaatsen. Steek je smartphone weg als je aan tafel zit.

•

Geluidsboxen blijven op het hotel, niet op de skipiste.

•

GSM’s worden afgezet wanneer de lichten uitgaan.

•

Geen jongens op meisjeskamers en vice versa. De slaapkamerverdeling geldt voor het hele
verblijf. Als je niet tevreden bent, kunnen we eventueel samen een oplossing zoeken.

•

Respecteer steeds de omgeving waarin je verblijft: hotel, restaurant, ontspanningsruimte,
skipistes, … Opzettelijk aangerichte schade wordt door geen enkele verzekering vergoed
en moet door de aanrichter betaald worden.

•

Over die situaties waar bovenstaande leefregels geen uitsluitsel bieden, gelden het
schoolreglement en de instructies van de leerkrachten en monitoren.

•

Indien je problemen hebt, op eender welke plaats of tijdstip, aarzel dan niet één van je
begeleiders te contacteren. Ook ’s nachts zijn die te bereiken op hun kamers, maar niet
voor futiliteiten.

De begeleiders behouden zich het recht om wie zich niet aan de afspraken houdt, terug naar huis
te sturen op kosten van de betrokken leerling (ouders). Ouders worden dan op voorhand
telefonisch verwittigd. We laten het ordelijk verloop van de reis en de pret van de anderen niet
bederven door mensen die van geen afspraken willen weten.

