Frans in Spa (Domaine de Mambaye)
F06 van zondag 3 april tot zaterdag 9 april 2022 – Frans & ontspanning
F07 van zondag 3 april tot zaterdag 9 april 2022 – Frans, sport & avontuur
https://forms.gle/3C1wSHP4pCjRsPp78

Klik hierboven op de link van de gekozen datum om de
medische fiche, tegen ten laatste 10 dagen voor het vertrek in
te vullen.
Belangrijk : Om de veiligheid van iedereen te garanderen kunnen we
enkel deelnemers toelaten die tot 5 dagen voor vertrek niet ziek zijn
geweest en niet tot een risicogroep behoren. Bedankt voor uw begrip.
Info Covid maatregelen : https://www.depauwbelgium.be/faq-corona/
Gelieve deze informatie goed na te lezen.

Wat nemen we mee?

 De deelnemers moeten geen hoofdkussen, geen lakens en geen dekens
meenemen. Alles is ter plaatse.

 Voor het beoefenen van sport en ontspanning vragen wij met aandrang dat de
deelnemers bij zich hebben :
o sportkledij (short + T-shirt), sportschoenen en goede stapschoenen
o breng eventueel uw tennis- en pingponggerief mee
o kledij die vuil mag worden voor de mountainbike en het klimparcours (voor de stage
‘Frans, sport & avontuur’- F07)
o een zaklamp voor de avondactiviteiten

 Vergeet vooral niet het toiletgerief en enkele handdoeken.
 Een rugzakje, drinkbus en een zaklamp.
 Voor de lessen zelf neemt iedere deelnemer best een klein woordenboekje van de
gekozen taal en een paar schriftjes voor notities en opgaven mee, alsook schrijfgerief.

 Vergeet vooral uw identiteitskaart niet !

Opmerkingen

 Beperk het zakgeld (ca. € 15 à € 25). Bij hun aankomst op de stage kunnen de
deelnemers dit zakgeld afgeven op het secretariaat van de taalvakantie. Daar wordt het
voor hen veilig bewaard. Wat zij menen nodig te hebben tijdens de dag, kunnen ze daar
dan afhalen.

 Gezien de diverse stageactiviteiten bestaat er geen mogelijkheid de deelnemers te
bezoeken. In dit verband kunnen we u nogmaals verzekeren dat de deelnemers nooit aan
hun lot overgelaten worden. Voor heel de duur van de stage blijven ze onder onze
verantwoordelijkheid.

 Op het einde van de stage ontvangt iedereen een stagerapport.
 Het gebruik van de GSM is niet toegelaten vanaf het ontbijt tot na de
avondactiviteiten. GSM-gebruik is niet bevorderlijk voor het groepsleven!

 Het gebruik van alcoholische dranken is strikt verboden tijdens de stage.
 De deelnemers mogen hun schoolboeken en -schriften meebrengen om de
onderwezen leerstof te herhalen tijdens de studiebegeleiding.

 De deelnemers mogen het domein niet verlaten zonder begeleiding.
 De deelnemers die echt blijk geven van “slechte wil” worden naar huis gestuurd.
Mogen wij u vragen alle in te vullen attesten voor het ziekenfonds af te geven bij het
onthaal op de dag van aankomst ? Bij het afhalen van uw kind krijgt u deze ingevuld
terug. Gelieve de attesten zelf zoveel mogelijk op voorhand in te vullen (prijs, datum
betaling, organisator : Depauw taalvakanties binnenland vzw, Sint-Amandsplein 15,
8500 Kortrijk, …)



 We beschikken over een infirmerie en er is een dokter verbonden aan de stage.

Plaats van afspraak
Onthaal
De deelnemers worden verwacht in het ‘Domaine de Mambaye’ op zondag 3 april 2022
tussen 14 u en 15 u.
U neemt de autosnelweg Brussel – Luik, dan Luik – Verviers, afrit Verviers. Daarna volgt
u de wegwijzers tot het centrum van Spa. Vanaf daar vindt u de wegwijzers naar het
vakantiecentrum ‘Domaine de Mambaye’.
Einde van de stage
De deelnemers kunnen op hetzelfde adres afgehaald worden op zaterdag 9 april 2022
tussen 10u en 11u op dezelfde plaats. De coördinator en de leraar die uw kind gevolgd
heeft gedurende deze stage zijn tot uw dienst om de resultaten en vorderingen van uw
kind te bespreken.

Verzekering
De burgerlijke aansprakelijkheid van elke deelnemer wordt door deze verzekering gedekt
(na uitputting van de eventuele familiale verzekering).
Waarborg :
 maximumbedrag van de waarborg : € 1 500 000
 de stoffelijke schade inbegrepen, is nochtans beperkt tot € 150 000
Medische zorgen :
De maatschappij neemt eveneens de medische, heelkundige, farmaceutische en
hospitaalkosten op zich, zelfs indien de Burgerlijke Aansprakelijkheid niet ingeroepen
wordt. Deze waarborg is beperkt tot € 1 239,47 per ongeval in het buitenland en € 3
718,40 in het binnenland na uitputting van de tussenkomst “Ziekte - Invaliditeit”.
Er is een franchise van € 125.
We zijn niet verzekerd tegen diefstal of verlies van voorwerpen. Wij raden u dan
ook aan geen waardevolle zaken mee te nemen.

Adres
Telefoneren met de deelnemers gebeurt alleen in dringende gevallen. Zo wordt een goed
en vlot verloop van de stage niet gehinderd.
’Domaine de Mambaye’
Route de Barisart 291
4900 Spa
Tel. 0476/ 86 00 55
Gelieve bij alle briefwisseling duidelijk de naam van de deelnemer te vermelden,
groep Depauw en het groepsnummer en dit graag in het begin van de stageweek
met priorzegels !
Wij wensen uw zoon of dochter een aangename en leerrijke stage !
Drugs
Op al onze stages is er een “nultolerantie” voor drugs.

Roken
Tijdens onze stages mag er helemaal niet gerookt worden. Indien u uw zoon of dochter
toch de toestemming wilt geven om te roken (enkel tijdens de pauzes, op
afgezonderde plaatsen en ouder dan 16 jaar), gelieve dan het strookje hieronder in te
vullen en af te geven aan de stageverantwoordelijke bij het onthaal. Als u ons niets
afgeeft, gaat u er dus automatisch mee akkoord dat wij het roken verbieden.
Ik ondergetekende, ……………………………………… verklaar dat mijn zoon / dochter
…………………..………………………. ingeschreven voor de stage te …………………………..
mag roken.

Datum : ……………………

Handtekening :

