
Z.O.Z. 

Contract wintersportreis 2020 
Wilt u dit formulier goed lezen, invullen, ondertekenen en inleveren. Dit formulier moet uiterlijk 
vrijdag 29 november 2019 in de grote pauze worden ingeleverd in de rode brievenbus bij de 
administratie. Door ondertekening geeft u samen met uw kind aan op te hoogte te zijn van en 
akkoord te gaan met de inhoud van dit document. Alleen als dit formulier ondertekend is 
ingeleverd, kan uw kind mee met de reis. 
 
Gedragsregels tijdens de reis:  
Aangezien we deze reis met de school maken gelden de normale omgangsregels zoals deze ook 
op school gelden. Daarnaast hebben we een kader vastgesteld waarbinnen de leerlingen moeten 
blijven: 
 
• We zijn lid van een groep en houden rekening met de andere leden. 
• Tijden worden strikt aangehouden (opstaan, vertrekken, aanwezigheid). 
• Drugs- en alcoholgebruik is te allen tijde verboden. 
• Het in het bezit hebben van drugs of alcoholhoudende drank (op bijvoorbeeld de kamers) is 

daarbij uiteraard ook verboden. 
• Per 1 januari 2014 is het gebruik van alcoholhoudende drank in Nederland voor jongeren 

onder de 18 jaar bij wet verboden, in Oostenrijk is de leeftijdgrens 16 jaar. Op de 
wintersportreis hanteren wij echter de regel dat er überhaupt géén alcohol gedronken mag 
worden. Voor álle leerlingen - ook voor de leerlingen die 18 jaar zijn - geldt dus dat het 
gebruik van alcoholhoudende drank verboden is. 

• We willen er een sportieve en gezonde reis van maken en daar past roken niet bij. Het wordt 
dus een rookvrije wintersportreis en we rekenen hierbij op ieders begrip en medewerking! 

• We blijven in de avond in het hotel, tenzij er een groepsactiviteit wordt georganiseerd door 
de reisleiding. 

• 's Nachts verstoren we andermans rust niet. 
•  
Het is nog nooit nodig geweest en we gaan er ook van uit dat het niet nodig zal zijn, toch willen 
we benadrukken dat, wanneer iemand herhaaldelijk dit kader te buiten gaat en daarmee de sfeer 
in de groep ondergraaft, wij ons het recht voorbehouden, de desbetreffende leerling, na 
kennisgeving aan de ouders en op kosten van de ouders, naar huis te sturen. Wanneer we bij 
iemand drugsbezit of –gebruik constateren, wordt die persoon meteen naar huis gestuurd. 
 
 
Ondertekening voor akkoord 
De ouder(s) / verzorger(s):    De leerling: 
 
Naam: ………………………..   Naam: …………………………… 
 
 
………………………………..   ……………………………….. 
(Handtekening)     (Handtekening) 
 
 
NB. Beste ouders / verzorgers, dit lijkt allemaal zeer zakelijk en formeel maar u kunt er op 
vertrouwen dat er binnen dit kader voldoende vrijheid voor de leerlingen zal zijn. Het geeft ons 
de mogelijkheid voor de leerlingen een fijne reis te verzorgen, die zij voorlopig niet meer zullen 
vergeten! Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, 
Nienke Roest 
  



Z.O.Z. 

Toestemming ouder(s)/verzorger(s) voor deelname leerling 
 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik ……….…………….……… (naam 

ouder / verzorger invullen) dat ……………..…………..……. (voor + achternaam leerling invullen) op 

eigen verantwoording mee mag naar Oostenrijk om te skiën / snowboarden. 

 
Betaling 
Via WisCollect krijgt u begin december een mail over de betaling van de reis (€500,-). U kunt in 
WisCollect ervoor kiezen: 
- Het bedrag van €500,- in één keer af te laten schrijven via iDeal of een overboeking. 
- Het bedrag in vier termijnen (€125,- per termijn) af te laten afschrijven. 
Kiest u voor overboeking in WisCollect dan dient u het bedrag (eventueel in termijnen) zelf over 
te maken op rekening NL30 RABO 0129 885 134 t.n.v. Karel de Grote College. Dit doet u dan 
onder vermelding van “wintersportreis kgc + naam leerling”. Uiterlijk 15 december 2019 moet in 
ieder geval een eerste betaling gedaan zijn van ten minste €125,-. 
 
    Handtekening 
Datum:……………  ouder / verzorger:………………………….. 
 


