Torhout, 1 september 2017
Sint-Jozefsinstituut-College
Sint-Martinusinstituut
Technisch Instituut Sint-Vincentius
Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Vrij Technisch Instituut
Wintersport krokusvakantie 2018
Beste ouders en leerlingen van de tweede graad
Tijdens de krokusvakantie 2018 wordt voor de leerlingen van de tweede graad van de
scholengroep Sint-Rembert opnieuw een wintersportvakantie georganiseerd.
Deze reis is geen verplichte schoolactiviteit. We willen alle sportieve leerlingen de kans
bieden om in groep, tegen een democratische prijs een ski- of snowboardreis te laten
beleven. De praktische uitwerking gebeurt door een werkgroep van sportieve leerkrachten
die ook zal instaan voor de begeleiding.
We organiseren de reis in samenwerking met de Nederlandse reisorganisatie “Lever Reizen”
waarmee we al meermaals samenwerkten. Ons hotel ligt aan de voet van de skiliften en
skipistes van het voormalig olympisch skigebied in Axamer Lizum nabij Innsbrück in
Oostenrijk ( https://www.youtube.com/watch?v=yUOiE3-ykwY ).
Per school worden er korte infosessies voorzien:
- SIJO-College: donderdag 7 september 2017 om 19.00 uur, net vóór de infoavond
voor de 3de-jaars;
- SIVI-VLTI : in de eerste lesweek tijdens een studie- of lesmoment;
- VTI: in de eerste lesweek tijdens een studie- of lesmoment;
- SMIK: in de eerste lesweek tijdens een studie- of lesmoment.
Praktische gegevens:
Vertrek: vrijdagavond 09 februari 2018
Terug: zaterdagmorgen 17 februari 2018
De kostprijs voor de reis bedraagt 670 euro.
Daarin is inbegrepen: verplaatsing met de bus, volpension in hotel Olympia (ontbijt,
lunchpakket ’s middags, warm avondmaal in buffetvorm, skilessen, avondactiviteiten, skipas
voor 7 dagen, skimateriaal (uitgezonderd helm, polsbeschermers), reisverzekering (bijstand
en annulatie), waarborg keycard skipas, ontspanning zoals zwemmen in het Hallenbad,
rodelen, een professionele après-ski fuif, casinoavond … Ook een halve daguitstap naar
Innsbrück (met avondmaal in het hotel) staat op het programma.



Wie eigen skimateriaal meebrengt, krijgt een korting van 50 euro.
Een helm dragen zowel bij ski als snowboard is verplicht. We raden aan die
individueel aan te kopen (ca 12 €). Je krijgt hiervoor nog de nodige tips.

De reisformule is op basis van meerpersoonskamers met douche en toilet op de kamer.
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Hoe inschrijven? Hiervoor moet je TWEE zaken uitvoeren.

1
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Nadat in elke school de infosessies achter de rug zijn, moet je op de website
www.sint-rembert.be (klik bovenaan op agenda en vervolgens op skireis 2018)
het inschrijfformulier digitaal invullen. Dat kan vanaf vrijdagavond 08 september.
Daarna stort je zo vlug mogelijk een voorschot van € 270 op het rekeningnummer
BE86 7360 1699 3050 van Scholengroep Sint-Rembert, paas- en skireizen,
Bruggestraat 23 8820 Torhout. (let op: gebruik zeker dit aparte rekeningnummer
voor het voorschot)
Belangrijk: vermeld bij de betaling op het betaaldocument onderaan zeker de
volgende gegevens:
“naam van de leerling” + “SKI 2018” of “SNOWBOARD 2018”
+ de code van de school : “ SIJO of VLTI of VTI of SIVI of SMIK” + “ klas”.
Opgelet: je inschrijving is pas definitief en geldig als het voorschot is gestort.
De volgorde/datum van betaling bepaalt daarnaast of je al dan niet mee kan.
(Wie bv. digitaal het formulier al begin september invult, maar pas laat in oktober het
voorschot stort, wordt als een van de laatste inschrijvingen beschouwd.)
Indien je betaling tijdig is gebeurd en je digitaal formulier ook is doorgestuurd, krijg je geen
bevestigingsbericht. Enkel als er geen plaats meer is en je op de reservelijst komt, krijg je
een bericht. Eind oktober krijgen alle ingeschreven deelnemers een eerste bericht met
verdere info.

Wil je mee, dan schrijf je best zo snel mogelijk in, want het aantal beschikbare plaatsen is
beperkt en de vraag is groot. Indien het aantal beschikbare plaatsen volzet is, krijg je op de
website de mogelijkheid om in te tekenen op de reservelijst.
De inschrijvingen worden afgesloten op 23 oktober 2017.
De betaling gebeurt in twee schijven. Het voorschot van € 270 wordt onmiddellijk bij
inschrijving gestort. Voor het saldo krijg je in december een persoonlijke factuur die ten
laatste tegen 11 december 2017 betaald moet worden.
Elk jaar willen steeds meer leerlingen mee en dat zorgt ervoor dat we vaak een kleine
reservelijst met kandidaten hebben. Annuleren kan daarom niet zomaar. Er zijn altijd kosten
aan verbonden. Je ontneemt op die manier ook gemotiveerde leerlingen de kans tot
inschrijven.
Vóór de kerstvakantie krijg je een gedetailleerde infobundel over de skireis.
Medio januari 2018 (de datum wordt later nog meegedeeld) zal voor ouders en leerlingen
een voorbereidende bijeenkomst gepland worden die zal plaatsvinden in de feestzaal,
Bruggestraat 23, 8820 Torhout.
Je zal ook uitgebreide informatie, waaronder het reisreglement, vinden op de website van
de school. Een door de ouders ondertekend exemplaar van het reisreglement zal
opgevraagd worden op de voorbereidende bijeenkomst.
Met vriendelijke groeten
Namens het directieteam
Ann Stael, algemeen directeur
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