Beste ouders
Skiing is fun …
en dat weten de leerlingen van viio maar al te goed, want sinds jaar en dag organiseren wij
tijdens de kerstvakantie voor de leerlingen van het tweede jaar een fantastische skireis naar
het noorden van Italië. Meer info vind je op de achterzijde.
Ook nu zijn wij al druk bezig met de voorbeidingen van de skireis van december 2022 voor
de tweedejaars van viio Tongeren en viio Borgloon.
Het aantal leerlingen dat zich kan inschrijven is beperkt tot 110 deelnemers.
Onze ruime ervaring leert ons dat:



leerlingen met heimwee best niet meegaan. Een deel van de kerstvakantie wordt
immers niet in de vertrouwde familiekring doorgebracht.
een week intensief skiën niet niks is. De fysieke conditie van de deelnemers wordt op
de proef gesteld. Een kwetsuur oplopen is reëel, zeker als je conditie wat minder is.

Het schoolreglement geldt ook voor de buitenlandse reizen. De directie behoudt zich het
recht om leerlingen, die zich tijdens het schooljaar misdragen hebben, uit te sluiten voor
deze reis. Goed gedrag en respect voor elkaar zijn immers de basis van een leuke skireis.
De kostprijs voor deze skireis bedraagt € 834.
Indien u niet over een eigen annulatieverzekering beschikt, biedt de school dit vrijblijvend
aan voor € 20.
Er zijn twee mogelijkheden van betaling:



U betaalt de volledige som (€ 834 of € 854*) in één keer bij de inschrijving, ten
laatste op 5 juni 2022.
U betaalt bij de inschrijving een voorschot van € 159 of € 179*, ten laatste op
5 juni 2022.
Nadien betaalt u het resterende saldo in 5 schijven van € 135 en dit vóór 5/07,
5/08, 5/09, 5/10 en 5/11 2022.

In beide gevallen gebeuren de betalingen via het volgende rekeningnummer:
IBAN: BE13 7785 9308 5539
BIC: GKCC BEBB
vzw KOZL, Sint-Truidersteenweg 17, 3700 TONGEREN
Mededeling: ‘Skireis viio 2022 + naam en voornaam van de leerling’ of
‘Voorschot skireis viio 2022 + naam en voornaam van de leerling’
Inschrijven kan enkel digitaal via http://www.viio.be/viio-plus/viio-reizen/ vanaf zondag 22
mei 2022 om 19.00 u. De eerste 110 leerlingen zijn ingeschreven, de volgende 20
leerlingen komen op de reservelijst. Je ontvangt binnen de week een bevestigingsmail.
Het ondertekende inschrijvingsformulier (in bijlage) wordt nadien afgegeven
 viio Tongeren: op het secretariaat algemene organisatie (G0/02) bij mevrouw T. Vos.
 Viio Borgloon: op het secretariaat.
Met enthousiaste groeten
Het skiteam
*prijs inclusief annulatieverzekering

vzw KOZL, Sint-Truidersteenweg 17, 3700 Tongeren - tongeren@viio.be - 012 24 20 70

SKIREIS KERSTMIS 2022
Vertrek op donderdag 22 december 2022
Terug op donderdag 29 december 2022
ST. JOHANN IN AHRNTAL / SÜD-TIROL
ITALIË / SKIGEBIED KLAUSBERG
Onder leiding van een 10-tal leerkrachten van viio Tongeren en viio Borgloon en in
samenwerking met 10 gediplomeerde skileraren van de skischool KLAUSBERG SUD-TIROL
richten wij reeds voor de 41ste maal een skivakantie in voor de leerlingen van het tweede
jaar. Dit gebeurt zoals altijd in samenwerking met autocarreizen de Zigeuner Vergunning
Cat. A 1903.
Info: HOTEL STEINPENT ST.JOHANN AHRNTAL ITALIË (www.steinpent.com)




















vervoer in recente luxe touringcar, standaard comfort voorzien van bar, toilet,
video/dvd, verstelbare zetels
nachtreis heen en terug met 4 chauffeurs
gezellig, mooi ingericht hotel in volpension (extra ontbijt bij aankomst en extra
avondeten bij vertrek inbegrepen in de prijs)
2,3 en 4-persoonskamers met badkamer, handdoeken inbegrepen
middageten (warme maaltijd en drankje naar keuze) op de piste in het restaurant van
het skigebied (www.kristallalm.it)
ontbijtbuffet en 4-gangenmenu in het pension (water bij avondeten inbegrepen)
vieruurtje met koekjes en/of drankje
een sneeuwzeker skigebied (www.skiworldahrntal.it)
skibus van het hotel naar de piste en terug
skipas voor 6 dagen voor liften van verschillende moeilijkheidsgraad
skiles door skileraars van de plaatselijke skischool volgens bekwaamheidsniveau 4 uur
per dag (2 uur voormiddag + 2 uur namiddag)
één uur per dag skiën, sleeën, rodelen onder begeleiding van de leerkrachten van viio
huur skimateriaal (ski’s + stokken + schoenen + skihelm) voor 6 dagen
skikelder met lockers aan de piste
wedstrijdskiën + diploma
na het skiën ’s avonds animatie en ontspanning
het hotel is gelegen op enkele minuten van de skipiste
de leerlingen staan 24u/24u onder toezicht van de begeleidende leerkrachten
volledige verzekering via school

Annulatieverzekering: eigen annulatieverzekering of vrijblijvend via de school voor € 20.
Indien u nog vragen heeft betreffende deze skireis kan u steeds contact opnemen
(via Smartschool of telefonisch) met mevrouw T. Vos (0498 67 09 98) of
meneer T. Brouns (0472 63 55 97).

vzw KOZL, Sint-Truidersteenweg 17, 3700 Tongeren - tongeren@viio.be - 012 24 20 70

INSCHRIJVINGSFORMULIER SKIREIS 2022

Naam:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Voornaam:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Klas:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Straat + huisnummer:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Postcode + gemeente:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Gsm-nummer leerling:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer of
gsm-nummer ouder(s):

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Nummer identiteitskaart:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Geboortedatum en -plaats:

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Uw inschrijving is alleen geldig na digitale inschrijving, na ondertekening van dit
inschrijvingsformulier én na betaling van het volledige bedrag (€834 of €854*) of na
storting van het eerste voorschot (€159 of €179*) vóór 5 juni 2022.
Bij ondertekening van deze inschrijvingsstrook aanvaardt de leerling de reisvoorwaarden.
Het verleden heeft aangetoond dat sommige leerlingen op het laatste ogenblik en zonder
geldige reden hun skivakantie annuleren. De school houdt zich daarom het recht voor om
slechts een deel van de totale reissom terug te storten.
De annulatieverzekering zorgt voor terugbetaling van de som van 814 euro
bij een annulering om volgende redenen:
ziekte (doktersattest), lichamelijk letsel (doktersattest) of sterfgeval in familiale kring.
Indien u om een andere reden wenst te annuleren, geldt de annulatieverzekering niet en
kan de verzekering u niets terugbetalen.

Handtekening leerling

Handtekening ouder

*prijs inclusief annulatieverzekering

vzw KOZL, Sint-Truidersteenweg 17, 3700 Tongeren - tongeren@viio.be - 012 24 20 70

