Inschrijfformulier schilder/grafiek reis Galerie-Unita 2022

O Ja, ik ga mee met de junireis (16-06 t/m 23-06-2021)

€ 1045

O Ja, ik ga mee met de septemberreis (08-09 t/m 15-09 2022 € 1045
O Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden.
O Ik geef me op voor 31-12-2021 en ontvang € 50 korting

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ……………………………………………………….......
Tel.: ……………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….
Eventuele opmerkingen/wensen: ………………………………………………………………………………………………………….

Geen toeslagen eenpersoonskamer!
Algemene voorwaarden schildervakantie Griekenland Galerie-Unita
De schilderlessen worden, met uitzondering van een vrije dag dagelijks ongeveer 5 à 7 uur gegeven.
Docent: beeldend kunstenaar Bart Elfrink
De optionele grafiek wordt gegeven door grafisch kunstenaar Caroline Koenders.
De verzorging voor de schilderweken is in handen van Caroline Koenders, zij verzorgt het ontbijt, lunch(pakket) en
de warme maaltijd.
Verschillende maaltijden in een taverne zijn daarnaast inbegrepen.
Caroline is het aanspreekpunt, evt. de vertaler, chauffeur en gids bij excursies.
U verblijft in ‘n een, twee, of driepersoons vertrek. Lakens, handdoeken e.d. zijn ruim aanwezig.
Douches en toiletten worden gedeeld.
In geval van ziekte van docent of verzorger wordt getracht de reis door te laten gaan met een capabele vervanger.
Inbegrepen zijn de lessen en verschillende excursies.
Schilder-tekenmateriaal is aanwezig, evenals veldezels en papier. Eigen penselen en aquareldoos meenemen is
altijd raadzaam maar niet perse nodig.
Grafiekmaterialen als inkt, papier en zinkplaatjes zijn aanwezig.
Inbegrepen is transfer van en naar de luchthaven in Griekenland.
Inbegrepen is ook eventueel transport van uw werk naar Nederland.
Niet inbegrepen zijn: reis (per vliegtuig of eigen vervoer), evt. verzekering, evt. terrasbezoekjes en laatste
gezamenlijke maaltijd in een Griekse taverne.
Bij verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen draagt u zelf verantwoording.
Aanmelden kan per e-mail, telefonisch of met dit formulier, en is bindend.
Bij onverwachte annulering, mits er sprake is van een bijzonder zwaarwegende reden, kan het reeds betaalde
bedrag niet terug gevorderd worden.
Na aanmelding ontvangt u een factuur en wordt 50% van de reissom aanbetaald, dit geschiedt binnen twee weken
na aanmelding. De overige 50% worden uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus betaald. Bij aanmelding
verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

