We weten uit ervaring dat deze week super wordt voor iedereen! De sfeer is zeker niet schools. Dat kan in een groep
alleen als iedereen de richtlijnen naleeft. Als dat niet gebeurt, verknal je voor iedereen en voor jezelf een stuk plezier, ook
omdat je dan een sanctie oploopt. Dat is zeker niet de bedoeling! Daarom enkele eenvoudige en duidelijke afspraken. We
willen
dat
zowel
ouders
als
deelnemers
ze
aandachtig
lezen,
ze
daarna
voor
akkoord
tekenen.

Stiptheid en orde
 Zonder verwittiging of toelating verlaten we nooit het hotel of de groep. De deelnemers zijn verplicht les te volgen
of onder begeleiding te skiën of te snowboarden.
Uitzonderingen kunnen worden besproken als de desbetreffende leerling voldoende vaardigheden heeft en ook
verantwoordelijk gedrag vertoont. Ook dan wordt er in groep geskied of snowboard.
 Onze slaapkamer worden dagelijks opgeruimd en ordelijk achtergelaten.
We respecteren elkaar privacy en nachtrust. Jongens en meisjes blijven weg van elkaars kamers.
 Iedereen is verantwoordelijk voor eigen of gehuurd materiaal. Bij eventuele schade of breuken ten gevolge van
slordigheid of geweld kan je verantwoordelijk worden gesteld.
 De slaapkamer-en tafelverdeling geldt voor het hele verblijf.
 Tijdens de maaltijden alle borden, bestek en glazen aan tafel worden door de deelnemers op tafel gezet en nadien
afgeruimd.

Gezondheid
- 16 jaar op vertrekdatum:
 Op geen enkel moment én op geen enkele plaats wordt er gerookt of alcohol gedronken.
(Cfr. Belgische wetgeving alcoholische dranken en jongeren).

+ 16 jaar op vertrekdatum:
 Mogen bij gelegenheid én onder begeleiding van leerkrachten én mits toestemming (*) van de ouders een biertje
drinken tijdens een georganiseerd après-ski moment. De leerkrachten behouden het recht om in elk geval het
drankgebruik stop te zetten. De après-ski uitstap zal altijd een groepsmoment zijn.
 Deelnemers die roken, roken niet in de bus, niet op de kamers, niet tijdens het eten en niet tijdens de lessen.

Het standpunt van de vakgroep L.O. is nog steeds dat roken zeer ongezond is, maar door
een duidelijke verklaring(**) van de ouders en een goede afspraak met de deelnemer willen we
voorkomen dat één en ander achter de rug gebeurd en/of ontspoort.
 In geval van ziekte of ongeval verleent de ouder de toestemming aan de verantwoordelijke om alle maatregelen te
treffen in het belang van de deelnemer.
 De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht bij medische problemen

Deelnemers verklaren op voorhand te weten dat de leerkrachten geen burgerlijke verantwoordelijkheid
dragen indien de leerlingen zich onttrekken aan hun gezag, de geplande activiteiten en het reisreglement.
We schikken ons naar de richtlijnen van de reisverantwoordelijken.
Overtreders kunnen gesanctioneerd worden, zo nodig met een terugreis op eigen kosten.
Onderstaande strook afgeven aan de begeleidende leerkrachten
TOESTEMMINGEN DEELNEMERS + 16 JAAR:

NAAM en VOORNAAM:

DRANK:
(*) Mijn zoon/dochter (+16 jaar op vertrekdatum vakantie) mag/mag niet bij gelegenheid een biertje drinken
tijdens een groepuitstap naar de après-ski en dit onder begeleiding van leerkrachten.
ROKEN:
(*) Mijn zoon/dochter (+16 jaar op vertrekdatum vakantie) mag/mag

Handtekening ouders

niet roken tijdens de vakantie.

Handtekening deelnemer

