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RELAX & RUN PAKKET - WAT IS HET ?
Op 25-26 januari 2020 organiseert Sport-Events de Scott Xtrails Houffalize.
Omdat je zonder praktische beslommeringen zou kunnen genieten van dit evenement biedt
Trailodge twee Relax & Run pakketten aan.
Relax & Run Scott Xtrails Multistage
•
•
•
•

25 % korting op de Sport-Events registraties .
Overnachting nabij de wedstrijd locatie.
Zit niet alleen op je kamer en kom thuis bij andere trailers om verhalen te delen!
Kwalitatief biologisch eten op alle tijdstippen dat jij het nodig hebt.

Relax & Run Scott Houffatrail en/of Trail des Coccinelles
•
•
•
•

10 % korting op de Sport-Events registraties .
Overnachting nabij de wedstrijd locatie.
Zit niet alleen op je kamer en kom thuis bij andere trailers om verhalen
te delen!
Kwalitatief biologisch eten op alle tijdstippen dat jij het nodig hebt.

Just Run and Relax!
VINCENT SIRINGO - XTRAILS RACE DIRECTOR
Wat is Vincent zijn ervaring met Trailodge?

trailodge.com

HOE MAAK IK EEN PAKKET KEUZE ?
Ofwel kies je uit 1 van de 4 Multistage pakketten.
Men kan een keuze maken uit vier formules:
• Korte
• Midden
• Competitieve
• Lange
Elke module bevat drie wedstrijden die op zaterdag en zondag plaatsvinden.
Ofwel kies je om de Houffatrail te lopen.
Dit is de keuze uit 52, 25, 17 of 10 Km die plaats vindt op zondag.
Tevens is er nog de Trail des Coccinelles. Deze wordt op
zaterdag gehouden met keuze uit 10 of 20km.
En voor wie het niet kan laten, bieden we nog de keuze om beide trails (Houffatrail en Coccinelles)
te combineren.
Voor meer details neem je gerust een kijkje op de website van Sport-Events.
PROGRAMMA
Vrijdag 24 januari
17:00 h - ... : 		
Aankomst
Relax & avondeten
Zaterdag 25 januari
Quality bio food & warm place all day; just run & come home!
7:30 h - 8:45 h:
Ontbijt
11:00 h: 		
Start 4 KM Kamikaze trail (All Scott)
16:30 h: 		
Start Trail des Coccinelles 20 KM (All Scott)
17:15 h: 		
Start Trail des Coccinelles 10 KM (All Scott)
Relax & Avondeten
Zondag 26 januari
Quality bio food & warm place all day; just run & come home!
5:30 h - 9:00 h:
Ontbijt (voor de 17 & 10 KM starters kan een lunchpakket gemaakt worden)
07:00 h: 		
Start Houffatrail 50 KM
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10:00 h: 		
12:00 h: 		
13:30 h: 		
15:30 h: 		
18:00 h: 		

Start Houffatrail 25 KM
Start Houffatrail 17 KM
Start Houffatrail 10 KM
Relax & Eten
Check-Out

INBEGREPEN SCOTT PAKKET
Sport-Events Scott registratie (Trailodge verzorgt de registratie)
keuze uit 1 of 2 overnachtingen in gedeelde kamer (op aanvraag kan er ook als groep
gereserveerd worden)
2 x ontbijt; 1 x middageten (zaterdag); 3 x avondeten (bij 2 overnachtingen)
1 x ontbijt; 2 x avondeten (bij 1 overnachtingen)
Doorlopend koffie, thee & lekkere bio snacks
NIET INBEGREPEN
Vervoer van/naar Trailodge locatie en locatie/wedstrijd (20 minuten met wagen)
Sportvoeding en (andere) dranken
MEE TE BRENGEN
Slaapzak of lakens & kussenovertrek
Handdoeken & toiletgerief
Voor extra comfort, slippers aangeraden!
HOE GERAAK IK AAN DE GITE & START LOCATIE WEDSTRIJD
Onze verblijfplaats is de Gite de Mormont
Adres: Grande Mormont 27, 6666 Wibrin, België
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Belangrijk!
Volgens Google is deze Gite gelegen aan de Rue de Houffalize en bij aanklikken en ‘meer info’
spreken ze zelfs van Rue de la Copette?!
Openstreetmap geeft deze straat wel degelijk weer als Grande Mormont.
Opletten dus met de GPS in de wagen! Het is wel degelijk aan de groene cirkel en niet aan de rode
waar de GPS je misschien naar toe zou sturen.

Start en locatie van de wedstrijd is aan Vayamundo te Houffalize.
Adres: Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, België
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INSCHRIJVINGEN
Ga naar de website en geef je gegevens op alsook je keuzes voor het event. Directe link
Het totaalbedrag van deelname wordt vermeld waarna je kan betalen via de beveiligde module
Mollie!
NOG VRAGEN
lode@trailodge.com
GSM: +32 (0) 477 78 09 01
Facebook Messenger: Lode Theunynck
ANNULATIEVOORWAARDEN
100 % inschrijvingsgeld terugbetaald - 30 december 2019 tot en met 24 januari 2020:
Bij overlijden van een familielid in de eerste graad mits voorlegging van kopie van het overlijdensattest.
50 % inschrijvingsgeld terugbetaald - Van 20 januari 2020 tot en met 24 januari 2020: Bij
ziekte mits voorlegging van een kopie van het doktersbriefje met datum.
0 % inschrijvingsgeld terugbetaald in alle andere gevallen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
XPLORATION B.V.B.A. zal trail parkoers uitstippelen die geen onredelijke risico’s bevatten.
XPLORATION B.V.B.A is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal voor,
tijdens en na het evenement.
De deelnemer verklaart fysisch fit te zijn en voldoende voorbereidt om aan een evenement
met deze kenmerken deel te nemen. XPLORATION B.V.B.A kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor medische problemen van de deelnemer.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Het programma en de parkoers zijn ter indicatie. Omstandigheden zoals veiligheid, weer en
anderen kunnen ertoe leiden dat deze veranderen.
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De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld ingeval
het evenement om buitengewone omstandigheden (force majeur) niet kan doorgaan.
De deelnemer verklaart zicht akkoord met het gebruik van zijn foto, film of video voor promotionele doeleinden.
ERKEND REISBUREAU & TOEPASSELIJKE WETGEVING
Trailodge is een erkend reisbureau.
Reiziger en Trailodge kunnen aanspraak maken op de regelingen voorgeschreven in de Belgische
wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

trailodge.com

