Belgium

Reservatieformulier Huisvesting, Maaltijden & Shuttle
Nationale Spelen 2019
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Naam van de club: ……………………………………………………
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Clubnummer: …………

Uiterste datum verzending groene reservatieformulier voor huisvesting, maaltijden & shuttle : 19/10/18.
Alle prijzen zijn BTW inclusief.

Maaltijden
De prijs van de maaltijden: Ontbijt 6€; Lunchbox 8€; Warme maaltijd ’s avonds 13,50€
Dagen

Ontbijt

Lunchbox

Lunchbox

Avondmaaltijd

Vegetariër

17u30 – 20u00

Woensdag 29 mei 18u
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Zaterdag 1 juni
Gelieve het aantal personen in elk vakje in te vullen
Elk ander voedingsregime zal door u voorzien worden en kan in onze centrale keuken bewaard
worden.

Ja

Shuttle
Voor volgende verplaatsingen zou ik graag willen genieten van de shuttle dienst :
Gelieve het aantal personen in elk vakje in te vullen
Shuttle dienst heeft
geen aangepast
bussen voor
rolstoelgebruikers
Woensdag 29 mei

HUISVESTING
Heen
‘s morgens

Terug
‘s avonds

2,5€

1€

1€

1€

1€

1€

TUSSEN DE
SPORTSITES

STATION
Beveren
St-Niklaas

Andere :
Ter info Shuttle dienst is
geen taxi service

Openingsceremonie

Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Zaterdag 1 juni

1€

Specifieke informaties betreffende de shuttles :

Special Olympics Belgium Van der Meerschenlaan 166b, 1150 Brussel Tel +32 2 779 24 40 Fax +32 2 779 98 73

Nee

Huisvesting van woensdag 29 mei 15u tot zaterdag 1 juni

11u
Dit jaar kunnen de clubs kiezen tussen een chalet op de hoofdsite en/of een hostel type jeugdherberg. De
organisatie is niet verplicht om voor aparte kamers te zorgen om atleten/begeleiders en man/vrouw te splitsen.
De meeste huisvestingen zijn voorzien van stapelbedden.
De meeste huisvestingen bevinden zich in een straal van 50km rond de Spelen en het transport met de shuttle
kan 1u duren in functie van het verkeer. Indien uw club zich in de straal van 50km van de Spelen bevindt, gelieve
geen huisvesting aan te vragen. Niettemin als jullie geen oplossing hebben, lopen jullie het risico dat de
huisvesting verder gelegen is dan uw instelling.
Geef de naam en het nummer op van de clubs waarmee u eventueel de huisvesting wil delen :

……………………

Gelieve ons het aantal rolstoelgebruikers in uw groep mede te delen :

……………

Zijn er elektrische rolstoelen of persoon zonder individuele mobiliteit

Ja

Nee

Aantal

…………….

Gelieve het aantal personen in elk vakje in te vullen

Man
Huisvesting inclusief ontbijt

Vrouw

Begeleider

Total

115 €

De chalets werken op generator, de organisatie kan geen 24/24h elektriciteit verzekeren, indien uw atleet
een machine nodig heeft om te slapen neemt de club het risico van een stroomstoring. Tussen 10u en 16u
is er geen elektriciteit in de chalets. De toegang tot de festihuts is via het gras en er is een treden om in
de festihut te gaan. Er zijn geen specifieke ladders voorzien aan de stapelbedden. De hoeken zijn voorzien
om in het bed te klimmen. Douche en toiletten zijn buiten de chalet, op elke 50m. De prijs van een chalet
is exclusief ontbijt. Het ontbijt wordt in het restaurant genomen van de hoofdsite. Gelieve het ontbijt te
reserveren in de tabel “maaltijden”. Meer info in de brochure.
Gelieve het aantal CHALET in elk vakje in te vullen

Chalet
Festihut 2 personen

410 €

Festihut 4 personen

450 €

Optie1

Optie2

Festihut XL 14 personen 1.400 €
Festicabine 2 personen

510 €

Flexhotel 2 personen

540 €

Festihut

Festihut XL

Optie 1

200 €

200 €

Overdekt houten terras met een tafel en banken

Optie 2

20 €

40 €

Verlichting en Elektriciteit

Optie 3

40 €

80 €

Verwarming, Verlichting, Elektriciteit
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