La Santa #4318

Arrangør gruppen

Deltagerlister
Lejlighedsadministration
Kontakt til grupperejser La Santa
Løbe aktiviteter til vores program
Indbetalinger rater
Rykke mgl. betalinger
Betalinger til La Santa
Deltagerpakke indkøb og pakning
Tøjindkøb og tryk
Bootcamp aktiviteter til vores program
Kommunikation via nyhedsbreve
Facebookgruppe
Indtjeningsevents
Fællestræning og ryst sammen aften
inden turen
Og så videre ☺

Hvorfor Club La Santa
Let at arrangere en grupperejse til La Santa
Det er let at ændre planer for dig som deltager, du er ikke bundet af at have betalt for hver enkelt
Aktivitet

Vi kan som gruppe booke os ind på et område – track, træningsområde – og have det for os selv 40
guider og instruktører til rådighed i løbet af ugen: For grupper på 20 personer eller flere, er det
muligt at booke sportsfaciliteter, gruppeaktiviteter, transfers og udflugter i forvejen og det samme gælder
måltider/pension, særlige lejligheder og middage
Der er sport for alle – uanset niveau og alder. Fællesaktiviteter og instruktioner er niveauinddelt, så der
er også plads til dig, uanset om du er helt nybegynder eller meget øvet

Sportsgrene

La Santa’s ugeprogram

Lækkerier vi lægger i programmet

Comfort 1 – 1 soveværelse
To enkeltsenge i soveværelset og en sovesofa i stuen
Plads til tre voksne plus et barn under 15 år eller to
voksne og to børn under 15 år.
Det funktionelle klædeskab i soveværelset sikrer, at I har
nok plads til jeres bagage og sportsudstyr. Fra den åbne
stue har I udgang til privat terrasse med bord, stole og
tørresnor.
Badeværelset er med bruser.
Køkkenet er udstyret med to kogeplader, brødrister,
køleskab med fryser, elkedel, mikroovn og
køkkenredskaber.
Alle lejligheder har telefon og hårtørrer og gratis
sikkerhedsboks.
Håndklæder skiftes dagligt og lejligheden bliver rengjort
fem dage om ugen.
Vi tilbyder gratis og ubegrænset Wifi.
https://www.clublasanta.com/da/lejligheder-oghotel/comfort-1-sovevaerelse

Comfort 2 – 2 soveværelser
To enkeltsenge i hvert af de to soveværelser og en
dobbelt sovesofa i stuen. Et badeværelse.
Op til 6 voksne – den billigste model
De funktionelle klædeskabe i hvert soveværelse sikrer,
at I har nok plads til jeres bagage og sportsudstyr.
Fra stuen har I en privat terrasse med bord, stole og
tørresnor.
Badeværelset er enten med badekar eller bruser.
Køkkenet er udstyret med to kogeplader, køleskab,
fryser, brødrister, elkedel og mikroovn sammen med de
almindelige køkkenredskaber.
Alle lejligheder har telefon, hårtørrer og gratis
sikkerhedboks.
Håndklæder skiftes dagligt, og lejligheden bliver rengjort
fem dage om ugen.

Comfort 22 – 2 badeværelser
i disse lejligheder får I mere plads end i vores standard
toværelseslejligheder.
Lejligheden har to enkeltsenge og store klædeskabe i
hvert af de to soveværelser og en sovesofa i stuen.
Plads til 6 voksne
Fra den åbne stue har I en eller to private terrasser med
bord, stole og tørresnor.
Badeværelserne er med bruser eller badekar.
Køkkenet er udstyret med fire kogeplader, køleskab,
fryser, elkedel, brødrister og mikroovn sammen med de
almindelige køkkenredskaber.
Alle lejligheder har telefon og hårtørrer.
Lejligheden har gratis sikkerhedsboks, håndklæder
skiftes dagligt, og lejligheden bliver rengjort fem dage
om ugen.

Skal – skal ikke lave mad
Morgenmad
Morgenmaden er et overflødighedshorn af
forskelligt lækkert brød, friske æg i flere
varianter, bacon, forskellige
morgenmadsprodukter som müsli mm.,
kaffe, flere slags juice, frisk frugt, pålæg og
meget mere.

Aftenbuffet
Hen over ugen varierer maden på Atlantico
mellem temaer - her kan du blandt andet
opleve en mexicansk og en spansk aften,
Pasta- Party, Grill-Menu eller Pasta-Menu.
Både børn og voksne kan slutte af med
lækker kage, frisk frugt eller forskellige is
varianter.

Børn under 6 år spiser gratis i restaurant
Atlantico. Børn i alderen 6-14 år spiser med
50% rabat.

Vi vil fællesskabet

At glæde sig til en oplevelse, en rejse – og
især, når man mødes og glæder sig sammen
med andre – så er det at tiden frem til
oplevelsen får fællesskabet til at blomstre og
gør den kommende oplevelse, rejse endnu
bedre ☺

#4318lasanta

Indtjening til turen
Indtjening events
Er events, hvor vi deltager med arbejdskraft til en leverandør. Leverandøren skal have kvalitet og professionel arbejdskraft –
vi indgår ikke nogen former for aftaler om logo eksponering eller andre forpligtelser fra os efter eventen.
Søndag d. 31. maj 2015, Kvindetriatlon, Gentofte
Løberute: Her vil to "projektledere” få kr. 100,- pr time i 5 timer – ca. 12 flagposter får 60,- pr. time. Ca. kr. 3.500
Eksempel

Hjælper gruppe indtjening – januar mødet

Øresund Triatlon slut juni

X antal personer vælges til denne gruppe

XTERRA Tisvildeleje
DGI opvisninger førstehjælpsvagt/musikbord
Vi finder selv på

Opgaver
Beslutter hvilke events vi skal deltage i og laver
aftalerne med leverandøren
- Fordeler dagene blandt deltagerne
- Sender information ud omkring mødested, opgaveindhold mm.
- Sikrer at alle deltagere får 1-2 indtjeningsdage
- Udnævner en leder (helst andre end i gruppen) pr. event

Bootcamp på stranden i juli

Eks: Camilla tager Xterra og har al kontakt til Xterra efter indgåelse af
aftale.

Løb og Bootcamp event i byen

Gruppen sørger for, at der dukker arme og ben op på dagen

Deltagerpakke
Pakken realiseres af fælleskassen
Alle deltagere modtager en
deltagerpakke
Badehåndklæde
Drikkedunk fra Lokalbolig
Singlet – tanktop
Gymnastikpose
Fælles middage
Instruktører til udvalgte aktiviteter

Mulighed for tilkøb
Langærmet trøje
Kasket sport

M

Datoer 2017 - 2018
D. 8. november: Informationsmøde om turen, Café Mille.
D. 9. - 16. november: Tilmelding og betaling depositum deltagere fra turen 2015
D. 18. - 30. november: Tilmelding og betaling depositum
Senest d. 17. december: Alle på venteliste får besked, om de har fået en plads eller får
refunderet deres depositum
31. januar 2018 La Santa informationsmøde kl. 19 – 21: Beslutningsmøde
Fordeling i lejligheder, indtjening, hvilket tøj til deltagerpakke, antal % i fælleskassen mv.
i Café Mille. Samme dato skal du oplyse deltagernavne og tøj str.
2. marts: Deadline indbetaling 1. rate (beløb afhænger af dit lejlighedsvalg)
15. juni: Deadline indbetaling 2. rate plus evt. tilkøb af pension/ekstra bagage til ex. golf
7. september: Fællestræning og informationsmøde med spisning
19. oktober afrejse fra Kastrup og hjemkomst d. 26. oktober

Betingelser for deltagelse
Betingelser for deltagelse i turen
✓ Du er medlem af Nordtrim eller GymHelsinge Bootcamp denne sæson
✓ Alle deltagere laver en - to dags frivilligt arbejde til indtjening
✓ Du vil gerne fællesskabet og prioriterer at deltage i fællesarrangementer og beslutningsmøder før
turen
✓ Rejser du alene, kan du invitere kæresten/ven med
✓ Du er på Fjæsen ☺
Økonomi og fælleskassen
Som udgangspunkt betaler alle den almindelige pris for flybillet og lejlighed
Depositum kr. 1.200 betaling senest d. 30. november
Alt nedenfor diskuteres og besluttes på januar fællesmødet
Grupperabat går i en fælleskassen
Events til indtjening
Fælleskassen dækker alt, hvad den kan af bookinger af deltagerpakke, mini-tri, fællesmiddage,
skattejagt. Fælleskassens indhold bestemmer, hvor ”lidt” du skal have penge op af lommen under turen
– så jo større indtjening = jo mere får du under opholdet
Ved overskud efter turen tilbagebetales samme beløb til hver enkelt medlem

Tilmelding
Tilmelding
Deltagerne fra 2015 rejsen: D. 9. - 16. november
Nye deltagere: D. 18. - 30. november
Ved over 50 pladser oprettes venteliste. Vi bekræfter alle tilmeldinger og alle, der
kommer på venteliste.
Din tilmelding er først gået igennem
når dit depositum står på vores konto, og vi har modtaget din e-mail med tilmelding.
Send mail til 4318lasanta@gmail.com indeholdende:
- Klubnavn (Nordtrim eller GymHelsinge Bootcamp)
- Dit fornavn og efternavn
- E-mailadresse
- Mobilt nummer
- Antal deltagere i alt du har med (inkl. dig selv) fordelt på antal voksne, antal børn 1-2
år eller 3 – 14 år
- Lejlighedsønske (Comfort 1, Comfort 2, Comfort 22)
- Ønske: Jeg vil gerne dele lejlighed med – oplys navn(e)
- Ja tak eller nej tak til sygdomsafbestillingsforsikring
Indbetaling depositum samme dag som tilmelding
Kr. 1.200 pr. deltager
Valgfrit: Kr. 225 i sygdomsafbestillingsforsikring pr. deltager
Handelsbanken 6490 000 1302337 – skriv navn på indbetalingen

L

Kommunikation
Medio december oprettes følgende
Facebook gruppe lukket = mindre administration, fællesskab, her svarer du på invitationer til
fællesmøder/middage.
Alle indtjening events ligger her som en Event = overblik vagter, vil nogen bytte en vagt spørges her
og ikke via mail til alle.
Dine spørgsmål til os – vi svarer og alle deltagere kan få samme information = mindre administration
Nyhedsbreve
Et brev ca. pr. måned samles alt nyt fra sponsorat, indtjening osv.
Mail og sms
Mail – din booking, dine betalinger
SMS – remindere til møder, krise mht. manglende arme og ben til events

