2016-12-07

Startbrief Praagreis
Beste ouders, beste leerlingen van 7 Business support
Voor de leerlingen van 7 Business support staat dit schooljaar opnieuw de deelname aan de
internationale beurs voor oefenfirma’s in Praag, gekoppeld aan een cultuurreis, op het
programma. Het gaat om een vijfdaagse uitstap, van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24
maart 2017. Deze beurs is steevast één van de toppers van het schooljaar.
De kostprijs van de reis wordt geraamd op 500 euro (afhankelijk van de kostprijs van de
vliegtuigtickets). In deze prijs is alles inbegrepen, met uitzondering van het zakgeld. Het is ook
mogelijk om een annulatieverzekering van 25 euro af te sluiten. De annulatieverzekering is
vrijblijvend.
We bieden voor die prijs:
• de reis heen en terug per trein en vliegtuig
• het logement ter plaatse in een hotel
• het ontbijt, lunchpakket ’s middags, warme maaltijd ’s avonds
• toegangsprijs tot verschillende bezienswaardigheden
• vervoer ter plaatse
Meer informatie over het programma zal in de loop van het schooljaar meegedeeld worden.
Twee weken voor het vertrek, berichten we u verder over het tijdstip van vertrek en aankomst
en de laatste regelingen.
In bijlage geven we het formulier inschrijving en regeling betaling mee, alsook het reglement
inschrijvingsformulier, het afbetalingsplan en het reglement voor de Praagreis mee. We
vragen in te schrijven ten laatste op woensdag 14 november 2016. Het inschrijvingsformulier
en het reglement verbonden aan de cultuurreis worden ten laatste op die datum afgegeven
aan mevrouw I. Desmedt.
Met vriendelijke groeten
Ingvild Desmedt
coördinator Praagreis

2016-12-07
Bijlage 1: Inschrijfstrook Praagreis schooljaar 2016-2017
Praagreis - maandag 20 maart 2017 tot en met vrijdag 24 maart 2017
Inschrijven ten laatste op woensdag 14 december 2016 – Inschrijfstrook inleveren bij de
klassenleraar
Naam: ___________________________________________________
Klas: _____________________
Graag hieronder aanvinken wat van toepassing is:
O neemt deel aan de Praagreis – totaalprijs 500 euro*
O neemt een annulatieverzekering** van 25 euro
O heeft deelgenomen aan de wijnverkoopactie voor de Praagreis
O betaalt de totaalprijs in één keer (verdere uitleg en afspraken: zie bijlage 3)
O betaalt de totaalprijs volgens het afbetalingsplan (verdere uitleg en afspraken: zie
bijlage 3)

Handtekening ouder

Handtekening leerling

*Als je wegens een ernstige reden niet kunt deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de directeur en
moeten ze dit schriftelijk motiveren. Cfr. ook schoolreglement 2.2.3 beleid inzake extra-muros activiteiten.
** Annulatieverzekering enkel geldig bij ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid
e
tot in de 2 graad.
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Bijlage 2 : Reglement verbonden aan de Praagreis
Naam van de leerling: ......................................................................................................... Klas …………….
Tijdens de Praagreis geldt het schoolreglement.
We maken een groepsreis met een aantal leerlingen, die allen hun persoonlijke wensen en voorkeuren
hebben. Het is onmogelijk om aan de individuele verlangens van eenieder te voldoen, het belang van
de groep primeert. Wie zich niet houdt aan de afspraken wordt onmiddellijk naar België teruggestuurd.
Alle kosten zijn ten laste van de leerling.
Wie in het buitenland een strafbaar feit begaat, loopt de kans onmiddellijk in het land aangehouden te
worden. Hiervoor kan de school geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
Wees stipt aanwezig op elke afspraak. Je verlaat nooit alleen de groep en je zorgt ervoor je nooit alleen
op straat te begeven. Je verlaat nooit alleen het hotel zonder toestemming van één van de begeleiders.
We houden ons ter plaatse aan de afspraken die opgelegd worden door het hotel, musea, instanties
van trein-metro en bus …
Je moet over een geldige (datum!) identiteitskaart met foto beschikken.
2 weken voor vertrek bezorg je aan de begeleidende leraar volgende documenten: medische fiche,
kopie van de identiteitskaart met foto, World Assistance Card van de mutualiteit of reisdocumenten
van mutualiteit. Leerlingen die minder dan 18 jaar zijn op het tijdstip van vertrek zorgen voor een
geldig bewijs met de toelating van de ouders om alleen te reizen in het buitenland. Dit is een
document afgeleverd door de gemeente of stad waar de leerling woont.
Indien een ouder of een leerling vragen heeft, dan vragen wij contact op te nemen met de coördinator
van Praagreis, mevrouw Ingvild Desmedt.
We hopen op een onvergetelijke reis.
Veurne, 2016-12-07 gelezen en goedgekeurd
Handtekening en naam ouder(s)

Handtekening en naam leerling
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Bijlage 3: Kosten / afbetalingsplan
Op 07 december 2016 bedraagt de raming voor de totale kostprijs van de Barcelonareis 500
euro alles inbegrepen (afhankelijk van de prijs van het vliegtuigticket). Wie een
annulatieverzekering**afsluit, betaalt 25 euro extra = 525 euro. Voor de betaling van de
Barcelonareis zult u via de leerling de factuur ontvangen.
Voor de betaling kunt u kiezen voor éénmalige storting of voor storting via een
afbetalingsplan. Naargelang de leerling wel of niet aan de wijnverkoopactie deelgenomen
heeft, dient het onderstaande schema gevolgd te worden.
De leerling neemt niet deel aan de wijnverkoopactie – U kunt voor de betaling kiezen
• éénmalig te storten:
o 500 euro of 525 euro**, ten laatste op 15 januari 2017
• via een afbetalingsplan:
o 200 euro of 225 euro**, ten laatste op 15 januari 2017
o 150 euro, ten laatste op 15 februari 2017
o 150 euro, ten laatste op 15 maart 2017
De leerling neemt wel deel aan de wijnverkoopactie – Het bedrag van de winst van de
wijnverkoopactie wordt in mindering gebracht – U kunt voor de betaling kiezen
• éénmalig te storten:
o het resterende bedrag (waarbij de winst van de wijnverkoopactie in mindering
gebracht werd), ten laatste op 15 januari 2017
• via een afbetalingsplan waarbij het resterende bedrag in twee gelijke bedragen
opgesplitst wordt:
o storting 1, ten laatste op 15 januari 2017
o storting 2, ten laatste op 15 maart 2017
**Annulatieverzekering enkel geldig bij ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid tot in de 2de graad.

