
ATLETIEK STAGE 2019
Kortijk Sport Atletiek vzw.

REIS INFORMATIE

DATUM VERVOER TER PLAATSE PRIJS

6 april – 15 april Reis per autobus 7 nachten € 625,00

Tijdens de eerste week van de Paasvakantie 2019 trekt KKS voor een atletiekstage naar het zonnige Spanje. Pasen 
valt in 2019 op zondag 21 april, we kiezen als eerste week vertrek op zaterdag 6 april en thuiskomst op maandag 
15 april. Net zoals in de vorige jaren staat de stage open voor  de wedstrijdatleten van KKS.  Wedstrijdatleten zijn 
atleten die regelmatig de trainingen volgen.  Bovendien nemen zij in de periode vanaf 01.11.2017 tot 31.10.2018 
deel aan minstens 10 proeven op officiële wedstrijden. 
*KKS kan atleten van deelname uitsluiten, en kan atleten die om aanvaardbare redenen niet aan de voorwaarden voldoen toch laten deelnemen 
aan deze stage.

INBEGREPEN

Inbegrepen in onze prijs zijn:
 Busreis België – Spanje – België
 Verblijf Hotel Papa Luna **** te Peñíscola (Costa del Azahar) in vol pension in 2 (of 3) persoonskamer 
 Verplaatsing ter plaatste met bus naar en toegang tot de sportterreinen (piste)
 Volgen van de trainingen onder leiding van KKS-trainers
 Drinkgeld chauffeur(s)
 Annulatieverzekering voor hotel en autobus

MOGELIJKE OPTIES

Volgende opties zijn voorzien:
 1 persoonskamer: € 16,00€ toeslag / dag
 Niet-leden van KKS: € 20,00€ toeslag
 Inschrijving na 23 december 2018: € 20,00€ toeslag

HOE INSCHRIJVEN?

Stuur een email naar joachim.zephirin@gmail.co  m   met in het onderwerp “Stage Spanje 2019” en eventueel een 
voorstel tot kamergenoot.
EN
Door storting van een voorschot van minstens 250,00 euro op rekening van KKS  met in de mededeling “Naam + 
Spanje”

 Het saldo verwachten we uiterlijk op 3 februari 2019.

 IBAN KKS: BE 53 3850 2026 2353
 De inschrijving is definitief na bevestiging van KKS.

INLICHTINGEN

Bij Joachim Zephirin, Pol Parmentier of bij één van de trainers. Later volgt er een infobrochure.
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