TILMELDING TIL
UNGDOMSSKOLENS TUR TIL

TAG MED UNGDOMSSKOLEN TIL

ØSTRIG

ØSTRIG

SKISKOLE I HINTERGLEMM-SAHLBACH

UGE 7 - 2022
PRIS: 4.200 KR.
Betales på www. usk.dk (eller Mobilepay 76153).

Navn:
Elevnr. eller cpr.nr.:

Fakta
Tidspunkt: Uge 7:Lør. d. 12.- d. 19. februar 2022

Adresse:

Pris: 4.200 kr. 1.100 kr betales ved tilmelding på
www.usk.dk senest 5. okt.
Øvrige rater : 3/11: 1.100, 2/12: 1.000 og 5/1: 1.000.

Egen mobil:

Aldersgrænse: 8. klasse og ældre

Forældretelefon:
Medicin/allergi mm.:

bDenne kupon afleveres på Ungdomsskolens kontor
senest d. 5. oktober og første rate på 1.100 kr. skal
betales før tilmeldingen er gyldig. Men skynd dig, der
er kun 60 pladser.
Tilmelding sker i den rækkefølge, indbetalinger registreres. Unge over 18 år kan dog kun deltage, hvis der
bliver ledige pladser.

Egen underskrift

Forældreunderskrift

Forsikring: Du er dækket af det blå sygesikringsbevis ved sygdom og uheld i Europa. Ungdomsskolen
har desuden en hjemrejseforsikring. Ønskes yderligere forsikringer, fx. af bagage eller ulykkesforsikring, må det ske privat.
SELV OM DU ER TILMELDT PÅ WWW.USK.DK SKAL
DENNE SEDDEL AFLEVERES TIL UNGDOMSSKOLEN

Melder du fra efter den 5. oktober 2021, må du forvente, at det forfaldne beløb er tabt, med mindre du har
en rejseforsikring, der dækker.
Evt. framelding skal ske skriftligt med forældreunderskrift til Ungdomsskolen.
Hjelm skal benyttes. Vælger du at stå snowboard
SKAL du selv anskaffe og benytte håndledsbeskyttere.

Ikast-Brande
Ungdomsskole
www.usk.dk

Kongevejen 61 - 7430 Ikast - Tlf. 99 60 48 80

Oplev Østrig!
Kære Ven!
Du kan tilmelde dig Ungdomsskolens Skiskole-tur til Østrig i uge 7 i 2022!
Turen går igen i år til Saalbach i Østrig, som er
kendt for de gode skifaciliteter. Hotellet hvor vi
skal bo, ligger oppe i terrænet, og vi kan løbe
på ski til og fra hotellet.

PROGRAM
I løbet af vintermånederne vil vi indkalde
til 2-3 møder - ALLE med mødepligt.
Datoer udmeldes engang i efteråret.
Til disse møder vil vi snakke udstyr, beklædning, teknik, I får udleveret detaljeret
program, m.m. og vi får lejlighed til at lære
hinanden at kende inden turen. Derudover vil
vi hver aften lave aktiviteter, som er med til
at styrke din krop og forhåbenligt forebygge
skader på turen.

Vi har i år kun fået 60 pladser, SÅ SKYND DIG
-DER BLIVER RIFT OM PLADSERNE!

Afrejse lørdag d. 12. feb. ca. kl 21.00
Vi kører i langturs-bus, og gør korte stop undervejs.

Det er lykkedes os at få en
pris pr. deltager på 4.200 kr., hvis du tilmelder
dig inden 5. oktober 2020.

Ankomst hotel Buchegg, søndag
d. 13. feb. ca. kl. 15.
Vi indkvarteres og vi ordner ski- og udstyrsleje
og der vil være lidt aftenhygge på hotellet.

Evt. deltagere over 18 år
skal betale voksenpris
på liftkortet. Derfor er
prisen 4500 kr.

Mandag d. 14. feb. - torsdag d. 17. feb.
Efter morgenmaden er det ud på pisterne, hvor
vi har hele dagen til rådighed.
Om aftenenen hygges der på hotellet!

Vi glæder os til at se
jer til en fremragende
skiskoletur i de østrigske
alper.

Du skal efterleve Ungdomsskolens
simple rejseregler:
• Opfør dig civiliseret
• Ryd op efter dig selv
• Ingen alkohol
• Overhold aftalerne

Fredag d. 18. feb. Kan vi nå at tilbringe det meste
af dagen på pisterne, inden vi rejser fra hotellet
om aftenen. Vi forventer at være hjemme engang
lørdag formiddag.
Dine medbragte penge
skal dække lommepenge
og mellemmåltider
Turleder:
Søren Nørtoft Knudsen
2445 7486

Fakta om stedet:

Vi indkvarteres på Hotel Buchegg, se evt.
nærmere på www.buchegg.at. Hotellet er
helt nyopført, og der er et hav af aktiviteter;
bordfodbold, bordtennis, 3D-biograf, pool,
m.m..
Vi har booket 60 pladser, og værelserne er
indrettet sådan, at man bor 6 pers. på hvert
værelse med eget bad og toilet. Hotellet
ligger midt på pisten i nærheden af Hinterglemm, midt i det store Saalbach skiområde.

