Retouradres: Foekje Dillemastraat 116, 1095 MK Amsterdam

Aan de ouders/verzorgers van:
Leerjaar 1 t/m 3

Datum

Betreft

9 november 2022

Wintersport

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na het grote succes van 3 jaar terug organiseren we weer een ski reis naar Oostenrijk. Deze reis
is voor de leerlingen van de eerste, tweede en derde klas!
De reis zal bij voldoende animo plaatsvinden van vrijdag 17 maart tot en met woensdag 22
maart 2023. De kosten zullen 399 euro per persoon bedragen.
In dit bedrag is inbegrepen:
• De busreis van Amsterdam naar Oostenrijk en terug.
• Huur ski’s en skischoenen.
• Huur snowboard en snowboardschoenen (toeslag van 10 euro).
• Veiligheidshelm.
• 4 dagen lessen van een professioneel Nederlandse skileraar .
• Skipassen om gebruik te maken van de skiliften.
• Ontbijt en diner (exclusief het ontbijt dag van aankomst en diner dag van vertrek).
• 4 overnachtingen op een meer persoonskamer met douch en toilet.

Bijkomende kosten:
De kosten voor de lunch en drinken op de pistes zijn voor eigen rekening.
Verder moet de leerling skikleding, handschoenen en een skibril hebben.
Wij organiseren deze reis in samenwerking met reisbureau HUSKI.
Er zal op 26 januari 2023 nog een voorlichtingsavond komen.

Cburg College
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Corona:
Er bestaat natuurlijk een kleine kans dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van Corona.
Wij zullen meebewegen met de Corona maatregelen die het RIVM stelt. Daarnaast zijn we
natuurlijk afhankelijk van de Corona regels die Oostenrijk oplegt!
Bij het niet doorgaan van de reis zullen de kosten teruggestort worden.
Wanneer een leerling positief test op Corona tijdens de reis naar Oostenrijk nemen wij direct
contact op met ouders/verzorgers. In goed overleg maken we afspraken over hoe de leerling de
terugreis zal moeten maken en wat de financiële consequenties zullen zijn. In geen geval zal een
leerling aan zijn of haar lot worden overgelaten.
Procedure aanmelding:
De leerling kan zich aanmelden door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de
administratie met een aanbetaling van 150 euro. De aanbetaling kan contant (gepast) betaald
worden of overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL49 INGB 0655014918 t.n.v. Cburg College onder vermelding van:
Wintersport en de voor- en achternaam van uw zoon/dochter.
Met het tekenen van de antwoordstrook gaat u de betalingsverplichting aan. De aanbetaling van
€150 moet uiterlijk 9 december zijn gedaan.
Het resterende bedrag van €249 moet voor 26 januari voldaan zijn.
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de reis geannuleerd en wordt het betaalde bedrag terug
gegeven.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met de heer Rood, Berkhout of
mevrouw Nadort.
Met vriendelijke groet,
Glenn Rood (g.rood@vova.nl)
Ivo Berkhout (i.berkhout@vova.nl)
Mara Nadort (m.nadort@vova.nl)
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AANMELDINGSFORMULIER
Ik geef mijn zoon/dochter…………..…….. uit klas.…………….toestemming op mee te gaan met de
wintersportreis naar Oostenrijk.

Handtekening ouder

………………..………………..

Met het tekenen van deze antwoord strook ga ik de betalingsverplichting aan en zal ik ervoor
zorgen dat uiterlijk 9 december de aanbetaling is gedaan en voor 26 januari het restbedrag is
voldaan.
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GEDRAGSCONTRACT OOSTENRIJK 2023
De wintersport moet een van de hoogtepunt worden van je schoolcarrière op het Cburg College!
Behalve een geweldige reis, is het daarnaast ook een zware en vermoeiende reis – zowel voor
jullie als voor de begeleiders die voor jullie verantwoordelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de reis
een mooie ervaring wordt voor alle deelnemers, is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te
verschaffen over de belangrijkste gedragsregels, zoals die hieronder staan. Wie ze niet naleeft,
kan zichzelf maar ook de hele groep in grote problemen brengen. Neem daarom de tekst
nauwgezet door samen met je ouders/verzorgers: iedereen weet dan precies waar hij of zij aan toe
is.
• Leerlingen en begeleidende docenten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede
sfeer en een goede gang van zaken tijdens de wintersportreis. Van alle deelnemers wordt een
actieve deelname aan het programma verwacht. Dit houdt onder andere in dat je altijd op tijd op de
afgesproken plek bent. Realiseer je verder dat je te gast bent: in Oostenrijk, op de piste, in het
algemeen en in het hostel in het bijzonder. Vertoon geen gedrag dat aanstootgevend is voor leden
van de groep, andere gasten of voor de overige bevolking. De instructies van de begeleiders
moeten altijd opgevolgd worden.
• Alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Huisregel van het hostel is dat er geen alcohol op de
kamers aangetroffen mag worden. Als dat wel het geval is, zal de hele kamer aangesproken
worden en zal de verantwoordelijke uit het hostel worden verwijderd.
• Op de kamers van het hostel mag niet gerookt worden.
• Het bezit of gebruik van drugs is tijdens de hele reis ten strengste verboden.
• Zorg dat je altijd het adres van het hostel, geld, beltegoed en id-kaart/kopie paspoort bij je hebt.
• Om 23.30 uur moet iedereen op de eigen kamer zijn en dient het licht gedoofd te zijn: het hostel
verwacht vanaf dat moment gepaste rust.
• Geluidsboxjes zijn niet toegestaan gedurende de gehele reis.
• Mobiele telefoons en MP3 spelers moeten uitstaan tijdens de lessen en de excursies. Bij
overlast of misbruik wordt de apparatuur in beslag genomen.
In geval van overtreding van deze regels of bij onverantwoordelijk, gevaarlijk of aanstootgevend
gedrag kunnen de begeleiders sancties opleggen gedurende de wintersportreis of daarna op
school. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het onvermijdelijk zijn dat een leerling voortijdig naar
huis gestuurd wordt. Extra kosten die gemaakt moeten worden in verband met onverhoopt
wangedrag, inclusief eventuele extra vervoerskosten, worden doorberekend aan de leerling en
diens ouders/verzorgers.

===========================================================================
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Verklaring leerling (naam):
Ik heb de inhoud en de strekking van de gedragsregels hierboven begrepen en met mijn
ouders/verzorgers besproken en ik verklaar mij aan die regels te zullen houden.
Datum:

2022

Handtekening leerling:

………………..………………..

Verklaring ouder (naam):
Ondergetekende, ouder/verzorger van deze leerling, heeft kennis genomen van de regels
hierboven en gaat akkoord met de inhoud en consequenties ervan.
Handtekening ouder/verzorger:
………………..………………..
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