ACA-ATLETIEKSTAGE SPANJE
30 MAART TOT EN MET 9 APRIL 2017
Lloret de Mar
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende, (naam) ……………………………………………………………….(voornaam)…………………………………………
(telnr.) ……………./……………………………..
Wenst hierbij (aantal) …………personen in te schrijven als deelnemer(s) aan de ACA-Paasstage 2017 in Spanje van
31 maart tot en met 9 april 2017.
Deelnemers

Geboortejaar

Prijs

1)……………………………………………………………………..

…………………………………….

…………………

2)…………………………………………………………………..…

…………………………………….

………………..

3)……………………………………………………………………..

…………………………………….

…………………

4)……………………………………………………………………..

…………………………………….

…………………..

5)…………………………………………………………………….

…………………………………….

…………………..

6)…………………………………………………………………….

…………………………………….

…………………..

Datum en handtekening

Totaalprijs :

……………………. EURO

Voorschot : …… x 100 euro = …………………….EURO
………………………………………….

* Via : overschrijving* - BE86 9793 3855 3950 – Paasstage 2017 / cash*
Datum, handtekening en
Naam voor ontvangst ACA
…………………………………………………

(*schrappen wat niet past – opgelet !! datum ontvangst voorschot bepaalt volgorde van inschrijving)

Geraamde prijs
40 pers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 pers

Volwassenen vanaf Jun/Sen, °99 of vroeger :
470 euro
435 euro
Scholieren ° 00 – 01 :
470 euro
435 euro
Cadetten ° 02 –03
:
470 euro
435 euro
Miniemen ° 04 – 05
:
470 euro
435 euro
Pupillen ° 06 – 07
:
420 euro
385 euro
Benjamins °08 of later :
420 euro
385 euro
Single kamer
:
470/435 euro + 280 euro =
750/715 euro
Kinderen alleen, of enkel met één van de ouders :
470/385 euro
ACA leden met borstnummer 2017 op datum inschrijving : 25 euro korting

Inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reis met luxe-autocar – royal class
Verblijf in luxe hotel **** Olympic Suites
2 openluchtzwembaden, 1 kinderzwembad, 1 overdekt (verwarmd) zwembad
Max. 5pers.kamers met bad, airco, zithoek, tel., kabel TV, terras of balkon
Vol pension van de eerste dag bij aankomst t.e.m ontbijt de laatste dag van vertrek
Drank bij de maaltijden inbegrepen (1/4l wijn of water of bier of frisdrank)
Begeleide trainingen en avondactiviteiten
Sportverzekering ACA
Uitstap naar Barcelona (?????) of ergens anders

Extra’s , niet inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke uitgaven
Toeristenbelasting (ong. 1€/dag vanaf 17 jaar) – ter plaatse te betalen
Maaltijden en dranken onderweg
Eventuele extra verplaatsingen
Kostprijs gebruik atletiekpiste (+/- 20 euro/week)
Reis en bijstandsverzekering indien gewenst – zelf af te sluiten
Annulatieverzekering : 10 euro/persoon
Eventuele sportpas in hotel (fitness, sauna, enz) (ong 12€/dag of 32€/week)

Inschrijvingen
•
•
•
•
•
•

Voorschot van 100 euro per persoon dient te worden betaald door overschrijving (BE86 9793 3855
3950) of in contanten (ontvangst kwitantie met datum)
Beperkt aantal plaatsen ! Datum van voorschot bepaalt de volgorde van inschrijvingen.
Voorrang aan atleten, trainers, bestuursleden, ouders van minderjarige atleten
Resterende bedrag dient te worden betaald voor half februari 2017
Jongeren – 18 j mits schriftelijk akkoord van de ouders
Jongeren – 16 j mits begeleiding van een ouder of verantwoordelijke

Annulatie
•

In geval van annulatie van de reis door een deelnemer blijft een bedrag van 100 euro ten koste van de
deelnemer.

Een uitgebreide INFO-Vergadering in het ACA-cafetaria volgt in januari.
ACA bestuur en trainers

