Tongeren, 12 september 2022
Buitenlandse reis zesdejaars: Praag
Geachte ouders, beste leerling van het zesde jaar,
Dit jaar willen we de leerlingen van het zesde jaar de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een 5daagse reis naar Praag.
Praag is de prachtige hoofdstad van Tsjechië en wordt ook wel de Gouden Stad genoemd. Deze aan de
Moldau gelegen stad telt meer dan een miljoen inwoners die van Praag een moderne multiculturele stad
maken. We bezoeken de Oude Stad met zijn historisch stadsplein, de Karlsbrug, de Joodse wijk, de Praagse
Burcht en het Representatiehuis. Verder staan onder andere een fietstocht, een bezoek aan een biermuseum,
een leuke fotozoektocht en een diner in het Hard Rock Café op het programma1. We zorgen voor een
gevarieerd programma waarin voldoende vrije tijd voor de leerlingen voorzien wordt.
Deze reis gaat door van woensdagochtend 29 maart 2023 tot en met zondagochtend 2 april 2023. De
kostprijs bedraagt € 455.2 In deze prijs zijn inbegrepen: reizen in een 4* autocar, verblijf in het hotel
https://www.hotelduo.cz/en met ontbijt, avondeten in een restaurant en alle inkomgelden. Niet inbegrepen zijn
het middageten en persoonlijke uitgaven. In deze prijs voorzien we ook een standaard annulatieverzekering
als je deelname niet kan doorgaan o.w.v. ziekte of overmacht.
Een annulatieverzekering komt niet tussen bij reisbeperkingen t.g.v. een pandemie. Bij inschrijving hou je
rekening met de vereisten (bv. Coronacertificaat) die nodig zouden kunnen zijn voor een reis naar Tsjechië3.
Om praktische/organisatorische redenen zijn er voor deze reis 110 plaatsen voorzien.

Mogen wij u erop wijzen dat tijdens deze reis het schoolreglement onverkort van toepassing blijft. Wij vragen
van de leerlingen die meegaan dan ook een gezonde interesse en een aangepast gedrag (zie afspraken op de
achterzijde). Wij van onze kant bieden de leerlingen de kans om een aangename, leerrijke en plezierige reis te
beleven naar een voor velen nog onbekende bestemming.
Op de achterzijde van deze brief vindt u ook de nodige informatie over de inschrijving en wijze van betaling.
We stellen jullie een mooie reis voor: denk er eens over na en … schrijf je tijdig in!
Met vriendelijke groeten,
De directie en het Praagteam van viio 3de graad

Activiteiten onder voorbehoud
Deze prijs werd berekend op de huidige (reeds dure) energieprijzen. Wanneer deze sterk wijzigen kan er ons een toeslag
aangerekend worden. In dat geval zullen we deze toeslag ook doorrekenen aan de deelnemers van de reis.
3 Hou rekening met de richtlijnen van de Federale overheid: https://diplomatie.belgium.be/nl/landen/tsjechie/reizen-naar-tsjechiereisadvies/laatste-update-en-covid-19-tsjechie
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AFSPRAKEN BUITENLANDSE REIZEN
Met de buitenlandse reizen willen we de gemotiveerde, cultuurminnende leerling de mogelijkheid bieden om
een onvergetelijke uitstap te maken naar enkele van de mooiste Europese steden. De begeleiders zorgen
voor de nodige regelingen, de leerlingen zorgen voor het welslagen van deze reis.
Zowel leerlingen als begeleiders zijn verantwoordelijk voor het slagen van zo’n reis. We kennen onze
leerlingen en weten dat het merendeel van hen zich aan de afspraken houdt. Toch willen we voor de
duidelijkheid nog enkele aandachtpunten oplichten omdat leerlingen die te laat op de afspraak zijn, die zich
niet houden aan de leefregels binnen een groep, … het voor alle leerlingen en begeleiders moeilijk maken om
het aangeboden programma en de fijne tijd te realiseren.
De school kan in uitzonderlijke gevallen aan een leerling verbieden om mee te gaan op buitenlandse reis.
Deze reis is immers een beloning of gunst, geen afdwingbaar recht. Bij twijfel zal de huidige klassenraad zich
buigen over o.a. volgende punten en een advies uitspreken om een leerling al dan niet toe te laten tot de reis.
·
·
·
·

Stiptheid: op tijd in de school, in de les zijn, op afspraken (bv. tijdens excursies, de sportdag…) zijn,
gemaakte afspraken nakomen, …
Correct gedrag: tijdens de lessen, tijdens de pauzes, maar ook tijdens extra-murosactiviteiten
Beleefd gedrag naar medeleerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers…
Goed gedrag tijdens de voorgaande reis. We zullen ons hierbij laten adviseren door de begeleiders
van de voorgaande reis.

Het volledig schoolreglement blijft van kracht tijdens buitenlandse reizen, met deze afspraken hopen we de
gemotiveerde, cultuurminnende leerlingen en de begeleiders extra te ondersteunen in de realisatie van een
fijne, leerrijke buitenlandse reis. We gaan ervan uit dat het een fijne reis wordt waar met veel plezier terug
naar gekeken zal worden.

EUROPEES DIGITAAL CORONACERTIFICAAT (EUDCC)
Hou er rekening mee dat om deel te kunnen nemen aan de reis en de activiteiten een Coronacertificaat nodig
kan zijn. Momenteel zijn er geen inreis- of quarantaineverplichtingen. Maar dit geeft geen zekerheid voor
maart 2023.
U verklaart zich eveneens akkoord dat als uw zoon/dochter niet aan die voorwaarden beantwoordt, alle kosten
die daaruit voortvloeien (zoals onder andere boetes, terugreiskosten voor kind en begeleider, extra testkosten,
kosten voor testen ter plaatse, verplaatsingen om testen te kunnen laten uitvoeren, extra verblijfkosten kind en
begeleider) door u gedragen zullen worden.
HOE INSCHRIJVEN ?




Van zondag 18 september (18.00u) tot dinsdag 20 september (23.00u) kan je inschrijven via een
online inschrijfmodule op de website van de school: viio.be (>viio-extra>viio reizen).
Na de 110de inschrijving kom je op de reservelijst te staan. Indien de vraag veel groter is dan voorzien
zullen wij organisatorisch bekijken wat de mogelijkheden zijn.
De betaling gebeurt als volgt:
o Na het aflopen van de inschrijvingstijd krijg je een bericht tot betaling.
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o Uiterlijk op vrijdag 7 oktober 2022 dient de eerste schijf van € 150 betaald te worden.
o De tweede schijf van € 150 dient betaald te worden vóór de kerstvakantie (uiterlijk 20
december 2022!).
o De derde schijf van € 155 dient betaald te worden vóór de krokusvakantie (uiterlijk 17
februari 2023!).
o U kan er ook voor kiezen om een éénmalige betaling te doen van € 455 (uiterlijk op vrijdag 7
oktober 2022!).
o De betalingen stort u op rekening IBAN BE30 7785 9212 2411 van vzw KOZL, telkens met
de vermelding “Praag 2023 VIIO 3de graad + naam + klas van de leerling”.
ANNULATIEVERZEKERING
Voor de reis naar Praag wordt er een annulatieverzekering afgesloten bij Europ-assistance. De voorwaarden
voor deze polis kan u terugvinden als bijlage bij deze brief. Opgelet: een annulatieverzekering is pas geldig na
betaling van het volledige bedrag.
Indien de reis niet kan plaatsvinden om redenen die verband houden met inperkings- en/of
versoepelingsmaatregelen genomen door landen in het kader van een pandemie (sluiting van de grenzen,
lockdown, quarantaine, enz...) komt dit niet in aanmerking voor een tussenkomst in het kader van deze
polis. Deze feiten maken immers geen deel uit van de gedekte gebeurtenissen die worden opgesomd in de
algemene voorwaarden.

ANNULATIE IN GEVAL VAN EEN PANDEMIE
Ook voor de voor dit schooljaar geplande reizen blijft het risico van annulering wegens de pandemie. We
weten inmiddels dat de toestand snel kan veranderen, het is onmogelijk in te schatten wat deze zal zijn in de
periode dat de reis gepland is.
Deze annulering zal enkel kosteloos zijn indien zij geschiedt op grond van onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden op de plaats van bestemming die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de
reis of voor het vervoer.
Een algemeen verbod in ons land voor scholen om reizen te organiseren, valt hier bv. niet onder.
De school kan dit risico niet ten laste nemen.
Inschrijven betekent dat u zelf het risico draagt dat er annuleringskosten worden aangerekend en dus geen of
slechts gedeeltelijke terugbetaling krijgt bij annulering van de reis.
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