Israël/Palestina 2015
Afspraken en inschrijving
Afspraken
 Sterke dranken en drugs zijn totaal verboden. Meebrengen of gebruiken, is
retour huiswaarts en dit op eigen kosten.
De controle in Israël is bijzonder streng!
 Alcoholmisbruik tijdens Israël/Palestina 2015 wordt niet getolereerd.
 We respecteren de nachtrust van alle deelnemers.
 Roken mag alleen op plaatsen die worden afgesproken. Het mag niet
tijdens wandelingen en bezoeken.
 Alle activiteiten die door de deelnemers worden ondernomen zonder
overleg met de hoofdverantwoordelijke, proost Dirk Decuypere, vallen
volledig buiten die verantwoordelijkheid van de organisatie.

Inschrijven?
De prijs voor Israël/Palestina 2015 bedraagt 1200 Euro.
Er kan ingeschreven worden voor Israël/Palestina 2015 tot en met
zondag 15 februari 2015 door onderstaand inschrijvingsformulier te
mailen naar pieter.stevens@ijd.be.
Je bent ingeschreven door het mailen van het volledig ingevulde
inschrijvingsformulier en overschrijving van 500 Euro.
De voorschotten kunnen niet terugbetaald worden wanneer men niet deelneemt
aan Israël/Palestina 2015, vermits deze direct worden doorgestort voor de
reservaties.
De rest van het reisbedrag kan betaald worden in verschillende schijven.
Hieronder volgt het overzicht van alle betalingen:
1° betaling : ten laatste op 15/02/2015 : 500 Euro te betalen bij inschrijving
door overschrijving.
2° betaling : op 01/05/2015 : 200 Euro te betalen door overschrijving.
3° betaling : op 01/07/2015 : 200 Euro te betalen door overschrijving.
4° betaling : op 01/09/2015 : 300 Euro te betalen door overschrijving.
Wie het bedrag in één keer wenst over te schrijven, kan dit gerust doen.
Alle betalingen door overschrijving moeten gebeuren op onderstaand
rekeningnummer van IJD vzw:

BE89 7350 1000 0785
KREDBEBB
Mededeling : “Naam + voorschot Israël/Palestina 2015”.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Israël/Palestina 2015
Naam en voornaam

: …………………………………………………………………

Naam beweging/organisatie

: …..…………………………………………………………….

schrijft in voor Israël/Palestina 2015 en gaat bijgevolg akkoord met het
programma en de afspraken.
Straat en huisnummer
Postnummer en gemeente
Telefoonnummer thuis
GSM-nummer
Mailadres
Rijksregisternummer
Geboortedatum
Geboorteplaats

:
:
:
:
:
:
:
:

Tijdens Israël/Palestina 2015: te contacteren in geval van nood:
Naam en voornaam

:

Telefoonnummer(s)

:

Voeding: (Aanduiden indien van toepassing)
O
O

Ik ben vegetariër.
Ik heb bijzondere voedingsnoden (vb glutenvrij, …). Geef hierbij wat meer
informatie.

Dit inschrijvingsformulier mail je door naar pieter.stevens@ijd.be en dit ten
laatste op 15 februari 2015.

