Outdoor programma
Van 4 en 5 april 2015 (Pasen)
•
•
•
•
•

Voor info, inschrijving en betaling kunt u terecht in de receptie.
Bij de inschrijving van deelnemers onder de 18 jaar dient een meerderjarige het formulier te ondertekenen.
Alle prijzen zijn inclusief: instructie, begeleiding, gebruik activiteitenmateriaal, toegangsprijs locaties. Niet
inbegrepen zijn: eten, vervoer en buitensportverzekering. Indien er een (*) staat vermeld bij de prijs, dan is
de verzekering wel inbegrepen.
Bij de minimale leeftijd geldt het volgende: in het jaar 2015 moet de aangegeven leeftijd zijn bereikt.
Programma onder voorbehoud. De activiteit wordt verzet of af gelast indien het aantal deelnemers te laag is.

ZATERDAG 4 april 2015
PAASBOOGSCHIETEN
• Starttijd: 14.00
• Tijdsduur: ± 2 uur
• Leeftijd: 12+
• Prijs: € 12,• Min. 4 deelnemers
• Max. 12 deelnemers
• Inschrijving tot zaterdag 12.00

ZONDAG 5 april 2015
TOREN VAN BABEL
(KRATSTAPELEN)
• Starttijd: 14.00
• Tijdsduur: ± 1½ uur
• Leeftijd 12+
• Prijs: € 3,• Max. 10 deelnemers
• Inschrijving tot zondag 14.00
• Paklijst: stevige, dichte schoenen

Programme outdoor
Du 4 et 5 avril 2015 (Pâques)
•
•
•
•

Pour l’inscription et le paiement, s’adresser à la réception.
Pour les jeunes et enfants de moins de 18 ans, un adulte doit signer le formulaire d’ inscription.
Pour l’âge minimum, la règle est: l’âge indiqué doit être atteint dans l’année 2015.
Programme sous réserve. L’activité est déplacée ou annulée si le nombre de participants est trop faible.

SAMEDI 4 avril 2015
TIR À l’ARC
• Heure de départ: 14.00
• Durée: ± 2 heure
• Age minimum: 12 ans
• Prix: € 12,• Min. 4 participants
• Max. 12 participants
• Inscription jusqu’à samedi 12.00

DIMANCHE 5 avril 2015
TOUR DE BABEL
• Heure de départ: 14.00
• Durée: ± 1½ heure
• Age minimum: 12 ans
• Prix: € 3,• Max. 10 participants
• Inscription jusqu’à dimanche 14.00

Het Roptai Outdoor-programma wordt uitgevoerd door Free Style Projects te Amsterdam (www.freestyleprojects.nl)
Le programme Roptai Outdoor est effectué par Free Style Projects à Amsterdam (www.freestyleprojects.nl)

