Vorming Léon Lesoil vzw
Plantinstraat 20
1070 Brussel
formationleonlesoil@gmail.com

Antikapitalistische lenteschool van de SAP-LCR
Van verzet tegen het besparingsoffensief naar strijd voor een andere wereld
Van zaterdag 26 tot maandag 28 mei 2012
Cultureel centrum Marcel Hicter, La Marlagne, chemin des marronniers 26, 5100, Wépion
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Inschrijvingsformulier (in te vullen en terug te sturen voor 16 april 2012
(1 formulier per deelnemende volwassene)

Naam:

Voornaam:

Adres:
Tel:

Mail:

Moedertaal:

Ik kom ❑ met de auto(1) ❑ per trein + bus + te voet (2)
(1)
(2)

(3)
(1)
(2)
(3)

❑ per trein + pendeldienst (3)

Een kaart vind je hier : www.lamarlagne.cfwb.be
Aan het station van Namen neem je bus 4 richting Profondeville. Deze bus vertrekt om het half uur op zaterdag (om 17' en 47'
na elk uur) en om het uur op zondag en maandag (om 47 na elk uur). Afstappen bij de halte Fourneau (Wépion). Van daar
naar rechts in de Rue Fonds des Chênes, na de laatste vijver, neemt u de loopbrug achter het metalen hek. Mooie
voorjaarswandeling!
Vanaf het station van Namen wordt een pendeldienst (3 euro) georganiseerd.
Het telefoonnummer van de contactpersoon word je meegedeeld na inschrijving.
Om de organisatie ervan te vergemakkelijken, vragen we je ons het tijdstip mee te delen
waarop je aankomt aan het station van Namen: ……………

Kinderen:

❑ Ik kom met kinderen

Aantal:

Voornaam kind:

Leeftijd:

Taal:

Voornaam kind:

Leeftijd:

Taal:

Voornaam kind:

Leeftijd:

Taal:

Voornaam kind:

Leeftijd:

Taal:

Maaltijd: Ik wens een speciaal dieet. Preciseer: …………..................

(vegetarisch / glütenvrij / ...)

Prijs van de Lenteschool:
Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het feit of je aan het volledige weekend deelneemt of slechts een dag (met een overnachting) – in
dat geval betaal je een beetje meer om mee de onkosten te dekken. Het inschrijvingsgeld is ook afhankelijk van je inkomen.
Mocht je echt over onvoldoende middelen beschikken, maar toch willen deelnemen, laat het ons dan weten in de rubriek «opmerkingen».
Solidariteit is geen loos begrip, we vinden dan een oplossing!
Mocht je inkomen het toelaten, mag je steeds een extra steunbijdrage storten, ofwel door een beetje meer te betalen voor je deelname aan
het weekend, of door een solidariteitsbijdrage mocht je niet deelnemen. Alvast bedankt voor je steun aan de Antikapitalistische Lenteschool!

Deelname aan het volledige weekend (twee overnachtingen vol pension, alles inbegrepen)
Werkenden:
Lage inkomens (werkloze, student, deeltijds werkende, gepensioneerd):
Kinderen (onder de 12 jaar):

60 €
40 €
20 €

Deelname aan een dag (een overnachting vol pension, alles inbegrepen)
Werkenden:
Lage inkomens (werkloze, student, deeltijds werkende, gepensioneerd):
Kinderen (onder de 12 jaar):

40 €
25 €
10 €

❑ Ik neem deel aan het volledige weekend. Ik blijf overnachten op ❑ zaterdag ❑ zondag.
❑ Ik neem deel op volgende dagen: ………………. . Ik blijf overnachten op ❑ zaterdag ❑ zondag.
❑ Ik geef financiële steun aan de Antikapitalistische Lenteschool, maar neem zelf niet deel.

Ik stort … … … … € op rekeningnummer 001-0728451-57 van de Vorming Léon Lesoil, Plantinstraat 20, 1070 Brussel, met
vermelding van «Antikapitalistische Lenteschool 2012».
Opgelet! Je bent pas volledig ingeschreven wanneer je het formulier hebt bezorgd en het inschrijvingsgeld hebt gestort. Om practische
redenen vragen we om ten laatste 16 april in te schrijven.
Opmerkingen:

