Het skigebied Wagrain (Oostenrijk)
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Reizen met de bus?

Wie, wat en waar?
Na een geslaagde ski- en snowboardvakantie
vorig jaar gaan we dit jaar met de leerlingen en
hun vrienden of vriendinnen naar Wagrain
(Oostenrijk).

WAGRAIN

Onze school, Instituut Sancta Maria te Aarschot
en de sportleerkrachten organiseren deze ski- en
snowboardreis voor de 21ste keer.
We vertrekken op zaterdag rond 19u op de
schoolparking. Na een lange busrit en een stevig
ontbijt, verdelen we het skimateriaal en beginnen
we al met onze eerste ski-dag. Iedereen krijgt een
monitor.
Zoals elk jaar skiën we 7 dagen.
Meer inlichtingen over dit skigebied:

Skiën op de berg, waar Hermann Maier en
Manuela Riegler hebben geleerd, hoe
je wereldkampioen wordt. Drie skistations en
drie dalen, dat zijn alleen al in Wagrain je skigebieden vlak voor de hoteldeur. Het skigebied
Amadé met 860 kilometer piste is het perfecte
skipanorama daar omheen.

www.wagrain.at

Ski-& Snowboardles?
Tijdens onze skivakantie krijgen de
leerlingen elke dag les van Vlaamse monitoren.
Deze lessen gaan steeds door van 10u tot 12u en
van 14u tot 16u. De leerkrachten staan in voor de
begeleiding. ’s Avonds is er animatie waaraan de
leerlingen deelnemen. Het hotel heeft een eigen
sporthal die ‘s avonds gebruikt kan worden.

SKI

SNOWB

SNEEUWVAKANTIE

- 15 jaar

745 €

775€

INVULLEN EN AFGEVEN AAN DE VERANTWOORDELIJKE

- 19 jaar

755 €

785 €

SPORTLEERKRACHTEN OF OP HET LEERLINGENONTHAAL

810€

810€

zonder materiaal

zonder materiaal

& verzekering !

& verzekering !

referentiedatum

6 april 2019

+ 19 jaar

Hoe inschrijven ?

Het

Het bedrag van 200 Euro (*) binnen de 10
dagen na het versturen van het onlineformulier
storten op rekeningnummer

BE18 0015 1118 8965
van Sancta Maria Aarschot. Dit met vermelding
van je NAAM, KLAS en SKI/SNOW SMA.
Dit bedrag is het voorschot (*)

Je gaat akkoord met de afspraken en leefregels die gelden tijdens deze vakantie.

(*)Dit voorschot is een bevestiging van inschrijving en is niet recupereerbaar. Je kan het resterende
bedrag via een spaarplan betalen of in één keer en dit
voor 27 november 2018. De datum van betaling
bepaalt de volgorde van inschrijving!!

busvervoer
 vol pension
 verzekering voor de leerlingen van de school
 ontbijt bij aankomst & avondmaal bij vertrek
 7-dagen skipas
 2 x 2 uur les per dag van Vlaamse monitoren
 huur skimateriaal (uitgezonderd +19 jaar)
(= ski's/stokken of
Niet inbegrepen opties:

_______

verzekering niet-leerling school +7 €
 korting eigen materiaal (alleen -15 & -19 jaar):
Ski…..- 30€ ; snowboard …- 60€

versturen van het onlineformulier stort op rekeningnummer
BE18 0015 1118 8965 van Sancta Maria + naam deelnemer



Annulatie-verzekering: ….. +15€



Ontlening helm…………

Je het inschrijvingsformulier online ingevuld en verzonden hebt.
 www.desportbende.be

Je het

bedrag van 200 Euro (*) binnen de 10 dagen na het

Je akkoord gaat met de afspraken en leefregels die gelden
tijdens deze vakantie en te lezen zijn op www.desportbende.be

+7€ (Helm=verplicht!)

Je op de hoogte bent dat er op dinsdag 28 november 2018

0477/ 55 81 97
0473/ 36 28 09
0494/ 48 70 33
0474/ 19 93 01

LEERKRACHTENSTUDIO
SANCTA MARIA AARSCHOT

@

JE INSCHRIJVING IS SLECHTS GELDIG ALS:



Sportleerkrachten :

27 NOVEMBER om 19.30 u.

of SCHOOL:

Email:



Inlichtingen skireis.

INFOVERGADERING

Klas:

Inbegrepen zijn:

Het hotel: www.oberwimm.com

Werner Broos
Wim Bensch
Isabel Van Mellaert
Carla Serneels

Naam en voornaam:

Bijzondere zorgen
(medisch, voeding,...)
desportbende@sanctamaria-aarschot.be
of via het inschrijvingsformulier

w w w. d e s p o r t b e n d e . b e

Meer sfeerfoto’s vind je op www.desportbende.be

inschrijvingsformulier online invullen en
verzenden. www.desportbende.be

AANMELDING

Prijs ?

een vrijblijvende infovergadering is om 19.30u in de
leerkrachtenstudio van Sancta Maria

(*)Dit voorschot is een bevestiging van inschrijving en is

niet recupereerbaar. Je kan het resterende bedrag via een
spaarplan betalen of in één keer en dit voor 27 november 2018
De datum van betaling betaalt de volgorde van
inschrijving!!
Handtekening ouders

Handtekening deelnemer

