Skikamp informatie

Beste Leerlingen, ouder(s), verzorger(s),

In februari/ maart 2018 is er wederom een wintersportkamp. De reis gaat weer naar Oostenrijk, Fügen in
het Zillertal. We gaan van woensdag 28 februari t/m. dinsdag 6 maart. Het betreft een volledig verzorgde
reis op basis van halfpension, dagelijks 4 uren les van donderdag t/m. zondag en huur van materiaal.
De kosten hiervoor verschillen afhankelijk van het gewenste pakket.
Deelname zonder verdere huur van materiaal:
€ 495,Deelname skiën met materiaal (ski’s en schoenen):
€ 520,Deelname snowboarden met materiaa (snowboard en schoenen)l:
€ 543,Huur helm:
€   12,Het is verplicht om een helm te dragen tijdens het skiën en snowboarden bij ons wintersportkamp.
Daarnaast is het dragen van wintersportkleding en handschoenen uiteraard ook verplicht.  Vaak hebben
leerlingen wel iemand in hun kennissenkring die wintersportkleding en helm uit kunnen/ willen lenen.
Een reis- en annuleringsverzekering incl. wintersportdekking dient zelf te worden afgesloten en is
verplicht.
Aanmelden
Andere jaren maakten we gebruik van een aanmeldingsformulier wat te downloaden was en verder
ingevuld diende te worden. Dit jaar willen we de inschrijving digitaal laten verlopen. Via Google-forms
vult U samen met de betreffende leerling een formulier in voor deelname. Met het invullen van het
formulier verplicht u zich automatisch tot het betalen van de kosten. Ook geeft u aan de regels en
afspraken met betrekking tot het wintersportkamp te accepteren.
Na inschrijving zult u via de e-mail rond december 2017 een betalingsverzoek krijgen. U dient zelf het
verschuldigde bedrag over te maken met vermelding van een juiste omschrijving. Bij annulering zullen
gemaakte kosten verhaald moeten worden op uw persoonlijke verzekering. Denk dus aan het afsluiten
van zo’n verzekering.
Adres en organisatie
Verblijf: Fügen in Zillertal
De organisatie die de reis verzorgd is Duke Travel. Het skigebied waar wij hoofdzakelijk gebruik van
zullen maken is Hoch-Fügen/ Kaltenbach. Een schitterend skigebied waar voor elk niveau meer dan
voldoende uitdagingen aanwezig zijn. Daar we een skipas hebben voor het hele Zillertal, zijn uitstapjes
naar Zell am Ziller, Mayrhofen en eventueel de gletsjer Hintertux mogelijk. Keuzes hangen in sterke mate
af van het weer.

Vertrek en thuiskomst
Het vertrek naar Oostenrijk is woensdagavond 28 februari  rond 21.00 uur, aan de Hagerhofweg in
Venlo. Afhankelijk van de mogelijkheden zal dat de parkeerplaats bij school of de parkeerplaats bij de
veiling zijn. Rond 7.00 uur donderdagochtend zullen we aankomen in Oostenrijk. Het is verstandig om bij
het inpakken rekening te houden met het makkelijk kunnen pakken van skikleding, handschoenen en
zonnebril. Om 10.00 uur is de eerste les.
Op dinsdag 6 maart zullen we tussen 5.00 uur en 7.00 uur terug zijn in Venlo..
Programma
Woensdag:
Donderdag:
Dond.. t/m. zondag:
Maandag:

vertrek vanaf school om 21.00 uur
aankomst 7.00 uur, omkleden en uitreiken materialen en skipas. Voor de skipas
dient iedereen € 3,- borg te betalen Op einde van week krijg je de borg retour bij
inlevering van pas. 1e  les om 10. 00 uur. 2e les in de middag.
lessen in de ochtend en middag. Vrij skiën is tussentijds en op einde van middag
mogelijk.
vrij skiën, kamers in orde maken voor vertrek. 20.00 uur Vertrek uit Zillertal.
Het avondeten zal op de terugweg plaatsvinden.

De keuze om dit schooljaar later te gaan dan de gebruikelijke week na de kerstvakantie heeft te maken
met de toetsweek die de 2e week na de kerstvakantie gepland staat. Bijkomend voordeel is het feit dat
zowel de sneeuwcondities, het weer als ook het daglicht over het algemeen beter zijn in de periode
februari/ maart. Gezien de mogelijkheden in Oostenrijk zijn we daardoor wel genoodzaakt om een
weekend in het wintersportkamp op te nemen. Het gemis aan lessen wordt daarmee ook wat meer
beperkt met 1 dag. De dinsdag dat de leerlingen thuis komen hebben ze nog een vrije dag i.v.m. de
nachtelijke reis.
Het wintersportkamp proberen we met een zo scherp mogelijk kostprijs aan te bieden. Wij realiseren ons
terdege dat deelname een behoorlijke kostenpost is. Vergelijken we eenzelfde reis qua kosten met
uitgaven die gemiddeld gezien gelden bij privé reizen (reis, verblijf op basis van halfpension, 4 dagen
lessen in de ochtend en middag, skipas en huur van materiaal), dan denken wij wederom een scherp
aanbod te hebben. Voor leerlingen die anders niet op wintersport kunnen gaan en erg geïnteresseerd
zijn om ervaring op te doen betreffende skiën of snowboarden, is deelname een unieke kans voor een
mooie prijs.
De ervaringen van afgelopen jaren hebben ons geleerd dat er altijd wel een aantal leerlingen bij zitten
die deelname zien als: wintersport = feesten. Wij willen benadrukken dat het niet de bedoeling is de
week naar eigen wens in te vullen. We trekken als groep op en iedereen maakt gedurende de dagen
deel uit van kleinere groepen. Daar horen afspraken en regels bij. Je eigen plan trekken en je onttrekken
aan gemaakte afspraken of regels is niet gewenst!  Ook het nuttigen van alcoholische dranken kunnen
wij niet goedkeuren.
Het gebruiken van energy-dranken tijdens de heen- en terugreis zijn niet toegestaan. Dit in verband met
de nodige onrust die kan ontstaan doordat leerlingen van dit soort drankjes vaak hyperactief en druk
worden. Daarmee ontnemen ze zichzelf, maar zeker ook andere deelnemers de gelegenheid om een
aantal uren te slapen tijdens de reis. Gezien het feit dat we bij aankomst meteen starten is enige
nachtrust wel erg gewenst. Dit om mogelijke ongelukken door een verminderde alertheid en
vermoeidheid te voorkomen.
Om garant te staan voor de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers zullen we nadrukkelijk een
beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Het plezier van wintersport zit opgesloten in de wintersport
zelf en niet in de randzaken!
Over het algemeen is er sprake van een prettige en ontspannen sfeer. Een sfeer die hoort bij een
activiteit als wintersport. Hopelijk kunnen we ook na deze editie met veel plezier en voldoening
terugkijken op een geslaagde week in de sneeuw.
Met vriendelijke groet,
William Gommans

