17 november 2018
Studiereis Toerisme Boedapest

Beste ouder en leerling
Zoals elk jaar is er ook dit schooljaar voor de leerlingen van de studierichting Toerisme
een studiereis voorzien. Deze studiereis is verplicht voor verschillende vak programma’s,
bv. voor cultuurgeschiedenis, aardrijkskunde en Toerisme. We gebruiken deze reis
enerzijds voor kennismaking ter plaatse met verschillende culturen, landschappen en
toeristische bezienswaardigheden én anderzijds ook als oefening in het voorbereiden van
reizen en gidsen. Laat ons vooral niet vergeten dat deze studiereis volledig onder handen
wordt genomen door de leerlingen van het zesde jaar.
Onze studiereis gaat door van maandag 18 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart 2019.
Onze reisbestemming dit jaar is de hoofdstad van Hongarije, Boedapest.
Daarom vragen wij, om onderstaande gegevens correct in te vullen van uw zoon/dochter.
Deze gegevens zijn belangrijk, want we hebben deze volmacht nodig om de grens te
kunnen oversteken als we het vliegtuig nemen naar Hongarije.

De prijs bepalen is op dit moment zeer moeilijk. Wij verzekeren u dat we ons best doen
om de studiereis zo goedkoop mogelijk te houden. Wij voorzien een budget van ongeveer
€ 450, de reis bevat maaltijden in halfpension, vliegtuigtickets, accommodatie, activiteiten
en vervoer ter plaatse.
Na de studiereis krijgt u een gedetailleerde afrekening van onze uitgaven.
Gelieve ook uw toestemming schriftelijk te bevestigen door het bijgevoegd formulier
ondertekend mee te geven ten laatste op vrijdag 30 november 2018 voor de titularis.
Vragen omtrent deze studiereis kan u ook altijd stellen tijdens het oudercontact.

Met vriendelijke groeten
T. Proesmans
Directeur

Els Adriaens
Pedagogisch directeur

TEAM TOERISME

De ondergetekende
(naam),..........................................................................................
vader, moeder of voogd
van...........................................................................................
van de klas....................................................
geeft hierbij aan zijn/haar zoon/dochter de toestemming om deel te nemen aan
de reis naar Boedapest van maandag 18 maart 2019 tot en met vrijdag
22 maart 2019.
Gelieve de gegevens in DRUKLETTERS in te vullen
Naam leerlingen
Geboorteplaats
Geboortedatum
ID NR
Naam moeder/vader/voogt
Contactgegevens ouders/voogt
Contactgegevens leerling
Leeftijd leerling bij vertrek

VOLMACHT
Formulier bestemd voor de minderjarigen die zich naar het buitenland begeven en niet
vergezeld zijn van hun ouders
IN TE VULLEN EN TE LATEN LEGALISEREN DOOR DE GEMEENTE WAAR
DE ONDERGETEKENDE WOONT.
Ik die onderteken (vader, moeder, voogd, voogdes):
NAAM:...............................................................................................................................
Wonende te ........................................................................................................................
Straat, nummer: ..................................................................................................................
Geef de toelating aan mijn minderjarige dochter:
NAAM: ................................................... VOORNAAM: ..............................................
geboren te................................................. de ....................................................................
wonende te .........................................................................................................................
straat, nummer: ..................................................................................................................
NATIONALITEIT: ..........................................................................................................
om met het KONINKLIJK ATHENEUM REDINGENHOF
uit LEUVEN
deel te nemen aan de reis:
BESTEMMING: Boedapest
PERIODE: van 18/03/2019 tot 22/03/19
Gemeente

, de ..............................

(Handtekening)

.....................................................................

Gezien voor wettiging van de handtekening van:
M. ..............................................................
M. ..............................................................
Gemeente ............................. ……

Vr; De Burgermeester,

, de ......................................................................

