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Belgium

Reservatieformulier Huisvesting, Maaltijden & Doorlaatpas
Nationale Spelen 2021
Naam van de club:

Clubnummer:

Dank u om de 2 bladen terug te sturen per e-mail logistics@specialolympics.be
vóór 19/10/2020
Alle prijzen zijn BTW inclusief.

Maaltijden

8€/Pers. Gelieve het aantal lunchbox in te vullen
Lunchbox

Lunchbox
Vegetariër

Vrijdag 21 mei
Zaterdag 22 mei
Zondag 23 mei

Aanvraag Doorlaatpas Club
Maximum 1 doorlaatpas per 4 atleten ingeschreven

Wagen(s)

Bus(sen)

Minibus(sen)

Rolstoelen

Gelieve het aantal voertuigen in te vullen

Huisvesting
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 kan meer dan
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.
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Huisvesting
Clubnummer:
Geef het nummer op van de clubs waarmee u eventueel de huisvesting wil delen:

Of rolstoelgebruiker

Gelieve ons het aantal blind in uw groep mee te delen:

Zijn er elektrische rolstoelen of persoon zonder zelfredzaamheid

Man

Vrouw

Indien ja gelieve het aantal mensen die een aangepaste douche nodig heeft:
Van vrijdag 21 mei 15u
Tot zondag 23 mei 11u
Huisvesting inclusief ontbijt

Atlete
Man

Atlete
Vrouw

Begeleider
Man

Begeleider
Vrouw

Totaal

80 €
Gelieve het aantal personen in te vullen

Van donderdag 20 mei 15u
Tot maandag 24 mei 11u
Festihut 2 personen

450 €

Festihut 3 personen

465 €

Festihut 4 personen

480 €

Chalet

Festihut XL 14 personen 1.550 €
Flexotel 2 personen

550 €

Flexotel 3 personen

580 €

Flexotel 4 personen

610 €

Zonder ontbijt

Terras

Verwarming
150€

20€

150€

20€

150€

20€

200€

40€
25€
25€
25€

Gelieve het aantal CHALET in te vullen
(Inclusief verlichting en elektriciteit, zonder ontbijt)

De chalets werken op generators tussen 10u en 16u is er geen elektriciteit, de organisatie kan geen 24/24u
elektriciteit verzekeren, indien uw atleet een machine nodig heeft om te slapen neemt de club het risico
van een stroomstoring. De toegang tot de chalet is via het gras en er is een treden om in de chalet te gaan.
Er zijn geen specifieke ladders voorzien aan de stapelbedden. De kanten zijn voorzien om in het bed te
klimmen.
Douche en toiletten zijn buiten de chalet. De prijs van een chalet is exclusief ontbijt.

Dank u om de 2 bladen terug te sturen per e-mail logistics@specialolympics.be
vóór 19/10/2020
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