Nationale Belgische Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Pèlerinage National Belge à Notre-Dame de Lourdes
Secretariaat : Bosstraat 149, 3960 Bree-Tongerlo
tel : 0476 08 16 35
E-mail : pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be

website : http://www.nationalebelgischebedevaart.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER 131ste bedevaart van 10 tem 16 oktober 2021(heenreis 10, terug thuis 16 oktober)

1 formulier per persoon aub.

A.U.B. Om organisatorische redenen zo snel als mogelijk inschrijven, volledige betaling vóór 15 september 2021.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de volledige betaling.
❑ Mijnheer

❑ Mevrouw

❑ Juffrouw

❑ Eerwaarde Heer

❑ Eerwaarde Zuster

❑ Pater

❑ ……………………………………............

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Meisjesnaam (dames): ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Geboortedatum: ……./……./………..
Home / Instelling (zo ja: naam / kamer): ……………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Straat: ……………………………………………………………………..………………………………...………………nr …………..bus ………………
Postcode: ……………………… Stad / Gemeente: ……………………………………………………….. Land: ………………………………………..
Tel: …………………………………………………….…………………. GSM/ Mobiel: …………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………@................................................................................................................
Contactpersoon in geval van nood: naam: …………………..…………….…………………...……………… Tel / GSM: …………….....................…

Schrappen wat niet past aub, belangrijke info voor het organiseren van het vervoer en verblijf te Lourdes.
Ik schrijf in als:
❑ Bedevaarder en reserveer mijn verblijf (hotel) te Lourdes via het secretariaat van de bedevaart.
❑ Bedevaarder en reserveer zelf mijn verblijf (hotel) te Lourdes. Hotel: ................................................................
❑ Zieke met verblijf in het Accueil St.-Frai (U ontvangt later een medisch dossier)
❑ Medewerker: vervolledig uw keuze op de keerzijde van dit document. →→→→→→→→→→→→→→
Ik reis per:
❑ Medicar, Nachtreis: aangepaste autocar voor zieken met verblijf in het Accueil St.-Frai.
❑ Autocar Car Royal Class, nachtreis: bedevaarders / medewerkers.
❑ Eigen vervoer: ❑ auto [heen / terug]
❑ vliegtuig [heen / terug]
❑ HST [heen / terug]
Ik reis:
❑ Zittend: normale zitplaats / in mijn eigen aangepaste rolstoel.
❑ Liggend op een brancard (Medicar, beperkt aantal plaatsen).
❑ Ik kan / zelfstandig / niet / stappen / mits hulp.
❑ Ik kan / niet / korte tijd / rechtstaan.
❑ Ik kan / geen / trappen nemen.
Ik neem mee: ❑ Mijn / aangepaste / rolstoel / rollator / plooibaar / niet plooibaar.
❑ Mijn elektrische rolstoel (!!! enkel na akkoord secretariaat bedevaart, beperkte mogelijkheden).
❑ Andere: ………………………………………………………………………………………………………..……
Indien van toepassing, ik ben: ❑ Zuurstofafhankelijk.

❑ Dialysepatiënt

Vaccinatie Covid-19: ❑neen ❑ja: datum 1ste prik: ...................... datum 2de prik: ...................... (J&J: zelfde datum 1 en 2 invullen)
Afdruk EU Digital Covid-Certificaat bij inschrijving voegen aub.
Keuze vervoer prijs per persoon! BTW in + Uitstap
€ Totaal €
Zieke met verblijf in Accueil St.-Frai: reis+volledig pension+picknick terugreis.(zelf meebrengen: medicatie, verzorgingsmateriaal)
480
Bedevaarders en medewerkers eigen vervoer
80
Bedevaarders en medewerkers, georganiseerde busreis: Nachtreis
350
Logement bedevaarders en medewerkers (prijs per persoon) Nachtreis, 4 overnachtingen
Hotel Sainte-Rose 2-persoonskamer (*):
266
1-persoonskamer:
397
Pension AVE MARIA (voor hospitalières, brancardiers (reservatie via secretariaat of Séverine)
Tegemoetkoming Vrienden van Lourdes (origineel document bij inschrijving voegen)
Andere tegemoetkomingen enkel na overleg met het secretariaat en het bestuur:
Totaal te betalen op de rekening van de Nationale Belgische Bedevaart n° BE81 2300 1623 8224
(*) 2-persoonskamer: ik wens mijn hotelkamer te delen met:
Indien ik mijn kamer deel en mijn kamergenoot annuleert de reis en er wordt geen vervanger gevonden dan betaal ik het supplement voor een
éénpersoonskamer; Deze extra kosten kunnen niet worden verhaald op de bedevaartorganisatie.
Ik heb kennis genomen van de algemene informatie gepubliceerd op de achterzijde van dit document / inlichtingenblad / website. Gelezen en goedgekeurd.
Datum :

Handtekening

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………..

Als: hospitalière / burger-brancardier / mijnwerker-brancardier / priester / geneesheer / verpleegkundige / kinesist / diaken / koor / ……………..
Binnen onze mogelijkheden wordt volgens de noden rekening gehouden met uw wensen.
❑ Hulp en toezicht bij de zieken tijdens de busreis.
❑ Volledige ziekendienst: opstaan (6u45), ochtendtoilet, avondtoilet, installeren voor de nacht (tot 21u00).
❑ Opruim en onderhoud van de kamers.
❑ Koffiehoek: Orde, opruim: de vaat, de toog, de vloer, …
❑ Restaurant: 7u15-8u30 + 11u30-13u15 + 18u15-20u00
❑ Opdienen van de maaltijden (in functie van de noden).
❑ Zieken helpen bij het eten (in functie van het aantal te helpen zieken).
❑ In orde brengen van het restaurant (in functie van de noden).
❑ Dienst bij de zieken: ochtend❑(7u15-8u30)
middag ❑(11u30-13u00) ❑(12u45-14u00)
avond ❑(18u15-19u30) ❑(19u15-20u30)
❑ Wachtdienst op het verdiep tijdens afwezigheid van de zieken: ochtend ❑(8u30-11u30) middag ❑(14u00-18u15) avond ❑(20u00-22u00)
❑ Kaarten schrijven voor en met de zieken.
❑ Activiteit organiseren: ❑ Ontspanning ❑ Een geestelijke activiteit / een viering mee organiseren
❑ Vervoer van de zieken naar de diverse activiteiten (heen en terug).
❑ Persoonlijke begeleider van een zieke: ❑ accueil ❑ hotel: Naam zieke: ……………………………………………………………………….……….....
❑ Bijstand en waterbedeling bij de zieken tijdens de ceremonies.
❑ Dienst bij de baden.
❑ Andere: ………………………………………………………………………………………………………………...
❑ Een goed idee / opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
131ste NATIONALE BELGISCHE BEDEVAART: Algemene informatie – Inschrijving – voorwaarden. !!! Documenten NOOIT aangetekend verzenden !!!
Schriftelijk inschrijven is verplicht voor iedereen (post / e-mail). website: http://www.nationalebelgischebedevaart.be
Opstapplaatsen: De opstapplaatsen worden bepaald volgens het aantal deelnemers per opstappunt.
De definitieve opstapplaatsen worden na 20 september 2021 meegedeeld.
Medicar: Autocar voor vervoer van zieken zittend, liggend (maximum 2 of 4 plaatsen) of zittend in eigen (aangepaste) rolstoel. Er is een aangepast toilet aanwezig.
Autocars voor de bedevaarders: Royal Class (nachtreis). Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om tijdens het reistraject van autocar te veranderen.
Vragen en bemerkingen: Voor alle vragen en of bemerkingen in verband met de inschrijving, gelieve contact te nemen met het secretariaat van de bedevaart.
Adres: Nationale Belgische Bedevaart, Bosstraat 149, 3960 BREE-Tongerlo
Telefoon: 0476-08.16.35 (00-32-476-08.16.35) of
E-mail: pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be
Openingsuren - telefonisch: - juli-augustus 2021: maandag tussen 16u00 en 19u00.
- september-oktober 2021: maandag en donderdag tussen 15u00 en 19u00.
Inschrijvingsdatum en betaling (tot volzet): om organisatorische redenen, liefst zo vroeg mogelijk inschrijven.
•
Inschrijven, zo vlug als mogelijk. Dit geldt ook voor de groepen. Inschrijvingen na 15 september altijd bespreken met het secretariaat van de bedevaart.
•
De inschrijving is pas geldig en definitief na inschrijven en betalen van het afgesproken bedrag op de rekening van de bedevaart.
Prijzen voor georganiseerd vervoer en verblijf: zie inschrijvingsformulier
Algemene kosten: organisatiekosten Lourdesbedevaart: drukwerk, kenteken, misblaadjes, reservaties lokalen, alle werkingskosten, taksen, ….
U schrijft in als zieke (Accueil St-Frai): Na het inzenden van uw inschrijvingsformulier krijgt U een medisch dossier opgestuurd om in te vullen:
•
Formulier 3: in te vullen door een arts. (huisarts, specialist, ...).
•
Formulier 4: in te vullen door een verzorgende, begeleider, of u zelf. Volledig invullen aub.
U gaat mee als medewerker (brancardier, hospitalière, verpleegkundige, ....), U vult ook de vragen- / takenlijst hierboven in.
U bent dialyse- en/of zuurstofafhankelijk: verplicht vermelden bij inschrijving: vroegtijdig inschrijven aub!
Covid-19 vaccinatie:
Alle deelnemers zijn gevaccineerd. EU Digital Covid-Certificaat bij inschrijving voegen.
In alle gevallen, verplicht gevolg geven aan de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus geldig op het ogenblik voor Frankrijk en/of België.
Annulering en terugbetaling: Om in aanmerking te komen voor terugbetaling dient elke reisannulatie schriftelijk (post of e-mail) te worden gemeld op het
secretariaat van de bedevaart: Tijdstip van melding bepaalt het bedrag van de terugbetaling: Poststempel of datum van e-mail volstaan.
•
Annulatie tussen 15 september tem 30 september: het betaalde bedrag wordt teruggestort, verminderd met 50€;
•
Annulatie tussen 1 oktober tem 7 oktober: het betaalde bedrag wordt teruggestort, verminderd met 80€;
•
Annulatie op 8 en 9 oktober: het betaald bedrag wordt teruggestort, verminderd met 150€
•
Annulatie op 10 oktober, vroegtijdig beëindigen van de bedevaart ten gevolge van ziekte of ongeval geeft nooit aanleiding tot terugbetaling.
•
In geval van heirkracht: steeds contact nemen met het secretariaat van de bedevaart.
Verblijf te Lourdes / hulp bij reservatie verblijf:
•
Zieken verblijven in het Accueil St-Frai, Avenue Soubirous 3 in kamers van 6, 4 of 2 personen afhankelijk van de beschikbaarheid.
Reservatie en organisatie gebeurt door de bedevaartorganisatie in samenwerking met de medische dienst, conform de geldende covid-19 maatregelen.
•
Bedevaarders: de bedevaartorganisatie kan hotelreservaties vastleggen in hotel Ste.Rose vermeld op het inschrijvingsformulier.
Elke bedevaarder is vrij om een andere hotelkeuze te maken. In dit geval zal hij/zij op eigen verantwoordelijkheid de nodige reservaties doen.
Tegemoetkomingen:
•
Reizen “Vrienden van Lourdes” worden aanvaard. Bezorg het originele winnend lot aan het secretariaat van de bedevaart.
•
Bedevaarders en zieken met ernstige financiële moeilijkheden kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen mits een gemotiveerd schrijven gericht
aan het secretariaat van de bedevaart. Hun brief wordt vertrouwelijk behandeld. De tegemoetkoming is afhankelijk van het beschikbare budget.
Rolstoelen en bagage:
•
Gewone rolstoelen kunnen in Lourdes gehuurd worden (waarborg 30€+ vrije gift).
•
Elektrische rolstoel: altijd tijdig aanvragen en enkel mogelijk na akkoord van het secretariaat: meld dit reeds op uw inschrijving!
Reisdocumenten:
•
Belgen (Schengen) reizen vrij met een geldige identiteitskaart van en naar Frankrijk.
•
Niet-Belgische bedevaarders moeten in orde zijn met de regelgeving van hun land van herkomst (eventueel paspoort).
•
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart met foto, afgeleverd door de gemeente.
•
Min 18-jarigen die niet door hun ouders vergezeld zijn, dienen in het bezit te zijn van een wettelijke toelating van hun ouders.
•
Iedere bedevaarder of zieke of zijn/haar vertegenwoordiger zorgt zelf voor alle persoonlijke en geldige reisdocumenten.
Verzekeringen:
•
Iedere deelnemer kan en mag persoonlijk een reis-, annulatie, bagageverzekering afsluiten.
•
De bedevaart zelf sluit geen reis-, annulatie-, bagageverzekering af.
•
De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) vervangt het formulier E111. (informeer bij uw mutualiteit)
Verantwoordelijkheid:
•
Het organiserend comité van de bedevaart kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of diefstal tijdens de reis en/of het verblijf in
Lourdes. Toch dienen elk ongeval en elke diefstal gemeld te worden aan het organiserend comité.
•
Iedere bedevaarder en/of zieke is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bagage.
GDPR: Alle informatie verzameld rondom Uw persoon wordt vertrouwelijk behandeld en dient voor het organiseren van uw reis en verblijf te Lourdes en het contactblad.

