ATLETIEKSTAGE 2019
RICCIONE - 6 april t.e.m. 13 april

Hallo,
Je hebt de informatiebrochure van de jaarlijkse atletiekstage van Racing Club Tienen atletiek in je
handen. Voor de 38ste keer zal de atletiekstage van onze club tijdens de paasvakantie plaatsvinden. We
hopen dat jij ook dit jaar weer van de partij bent op onze voorbereiding op het zomerseizoen!
WANNEER:
•
•
•

Eerste week van de paasvakantie 2019
Vertrek zaterdag 6 april 2019 om 18u00 aan het Houtemveld in Tienen
Terug zaterdag 13 april 2019 omstreeks 23u30 aan het Houtemveld in Tienen

Reistijden zijn nog onder voorbehoud en worden later concreet meegedeeld.
DOELGROEP:
•
•
•
•
•

Minimum leeftijdscategorie is CADET
Elke trainingsgroep van Racing Club Tienen atletiek
De spurt-, horden-, werp- en halvefondgroepen van bevriende atletiekclubs op voorwaarde dat
zij zich aansluiten bij alle trainingen onder de begeleiding van de Tiense trainers.
Ouder(s), broer of zus van deze atleten.
ZONDER enige verplichting

WAAR:
Riccione, Italië
ATLETIEKACCOMODATIE:
•
•
•

Gemeentelijk stadion “Riccione”
Op wandelafstand van het hotel
Enkele trainingen gaan door op het strand

HOTEL:
Hotel Poker ***
Via D'Annunzio 61
47838 Riccione
ITALY
•
•
•
•
•

50m van het grote strand
WIFI in alle kamers
Uitgebreid ontbijtbuffet
Lunch en avondeten in buffetvorm met voorgerechten- en saladebuffet, vis en vlees à la carte
en dessertenbuffet
Water en wijn inclusief tijdens de maaltijden

TIMING:
•
•
•

Ontbijt:
Middageten:
Avondeten:

tussen 7:30 en 10:00
tussen 12:30 en 13:30
tussen 19:30 en 20:30

KAMERS:
•
•
•
•

2-, 3- en 4-persoonskamers (bij voorkeur 3- en 4-persoonskamers)
Allemaal uitgerust met een douche/ bad en terras
Allemaal niet-rokers
Telefoon, TV met satelliet, airco en haardroger aanwezig

PRIJS:
•

Prijs per persoon 555 EUR
o Indien we met minder dan 40 pers. in de bus zijn, gaat deze stage niet door.
o Gebaseerd op 3- en 4-persoonskamers
o Supplement 1-persoonskamer = 50 euro

Wie niet met de bus meereist, betaalt ook 555 EUR + zijn/haar eigen transportkosten!
In geval van gespreide betaling, gelieve Kirsten Pierle te contacteren via e-mail (kirsten_pierle@hotmail.com) [discretie
gewaarborgd]

Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•

Vervoer met de autocar met alle taksen
Fooi chauffeurs
Huur piste
Vol pension van middagmaal bij aankomst tot en met ontbijt op de dag van vertrek

Niet inbegrepen:
•
•
•

Eten en drank tijdens heen- en terugreis
Drank bij de maaltijden (behalve water, wijn)
Eventuele reisverzekering

INSCHRIJVING:
•

Wie meegaat:
o bijgevoegd inschrijvingsstrookje mailen naar kirsten_pierle@hotmail.com EN afgeven
aan een van de bestuursleden of je trainer voor 5 januari 2019
o Voorschot van 200 EUR/persoon dient voor 5 januari 2019 betaald te zijn
o Zonder voorschot is de inschrijving NIET geldig

Wie zich inschrijft voor de stage en het voorschot heeft betaald, verbindt zich tot deelname aan de
stage. Dit wil zeggen dat het volledige bedrag van 555 EUR dient betaald te worden aan de club; deze
200 EUR is een voorschot dat aanzien wordt als spreiding van betaling. Dit bedrag is niet
terugbetaalbaar. Het resterende bedrag van 355 EUR dient betaald te worden voor 1 maart 2019.
Betaling van het voorschot (enkel via overschrijving) dient als volgt te gebeuren op onderstaand
rekeningnummer:

BE96 1450 5012 4205
Mededeling:
NAAM – VOORNAAM - VOORSCHOT STAGE 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Racing Club Tienen Atletiek
Inschrijvingsformulier Stage Riccione 2019
Na het doorlezen van de infobrochure voor de atletiekstage van 2019, schrijf ik,
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...
mezelf en/of(*) mijn andere gezinsleden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……..
……………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………..….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
in voor de atletiekstage van 2019 die doorgaat tijdens de eerste week van de paasvakantie. De
inschrijving is pas geldig na het betalen van het voorschot van 200 EUR/persoon.
Wie zich inschrijft voor de stage en het voorschot heeft betaald, verbindt zich aan de stage. Dit wil
zeggen dat het volledige bedrag van 555 EUR dient betaald te worden aan de club; deze 200 EUR is
een voorschot dat aanzien wordt als spreiding van betaling. Dit bedrag is niet terug betaalbaar. Het
resterende bedrag van 355 EUR dient betaald te worden voor 1 maart 2019.
Naam en handtekening atleet EN ouder(s):
(*) schrappen wat niet past

