SPORTDAGEN SCHOLEN
Wenst u uw sportdag te organiseren in het Augustijnenpark?
Wij kunnen u een leuke en sportieve dag bezorgen met tennis en fitness.
Gedeelte tennis info opvragen bij yannickostyn@hotmail.com.
Gedeelte fitness info opvragen bij Johan Van Eecke, Ikon Fitness, contact zie:
www.augustijnenpark.com
Nodige gegevens:
- Datum + aantal leerlingen? (schatting van het aantal leerlingen mag ook in afwachting)
- Leeftijd van de leerlingen?
- Aankomst in het Augustijnenpark?
- Pauzes? Middagpauze? Andere pauzes?
- Vertrek uit Augustijnenpark?
- Wordt een bepaalde structuur gehanteerd? Bv. Scholen die leerlingen verdelen in 2 groepen. De
ene groep tennist ’s morgens terwijl de andere groep aan fitness doet, ’s namiddags andersom.
- Begeleiding vanuit school is verplicht. Er kunnen geen begeleiders van Augustijnenpark
aangevraagd worden.
- Contactpersoon school + contactgegevens?
- Factuurgegevens school?
Specifieke bepalingen:
- Wij vragen orde en netheid bij het verlaten van het complex. (ballen gerapen, papiertjes en blikjes
in de vuilnisbakken, indien buiten: terreinen gesleept, …)
- Bij regen (in zomerseizoen) kan gewoon verder getennist worden op onze binnenterreinen.
Tarieven: (factuur wordt opgestuurd)
prijzen inclusief btw
- Terreinen: 15 euro per uur per terrein
- Aantal terreinen: te bespreken in overleg afhankelijk van leeftijd en aantal leerlingen.
- Begeleiding vanuit school is verplicht! (geen begeleiders van Augustijnenpark)
- Iedereen moet zelf een racket bij hebben.
- Een kar ballen wordt klaargezet. (gratis)
- Verplicht consumptie te nuttigen over de middag: 1,90 euro per leerling (inclusief btw)
Het juiste aantal leerlingen dient te worden doorgegeven ten laatste enkele dagen vóór aanvang van
de sportdag. Bij aankomst ontvangt u evenveel drankbonnetjes. De drank wordt toegevoegd aan de
factuur. (Voor scholen die blijven lunchen over de middag.)
Optioneel + op aanvraag:
- Wij kunnen op aanvraag wel rackets voorzien voor een extra forfait van 30 euro.
- Gebruik van materiaal is optioneel. (kegeltjes, hoepels, didactisch materiaal, …) Indien dit gewenst
is komt er een extra forfait van 30 euro bij.
- Gebruik van squashmateriaal (rackets + balletjes): extra forfait van 20 euro.

