Tarieven Jeugdzeilen (incl. 6% BTW)
versie 120217

Zie Kennismakingsaanbiedingen op http://lake7sailing.nl/aanbiedingen.php

Voor kinderen van 6 tot 13 jaar en jeugd van 13-18 jaar
Jeugdzeilen is bij ons meer dan Optimist zeilen.
Met Optimist, Escape en Kielboot/Kajuitboot is er veel te doen voor jeugd van 6- 18 jaar.
(Klik hier voor omschrijving cursusopzet + vervolgactiviteiten)

Inhoud:
Sail try-out
Zwembadles
3 weekse Basiscursus
3 weekse Vervolgcursus
3 weekse Diplomacursus
Lestijden
Privéles of les in kleinere groepen
Meivakantiecursus – Pinkstercursus
Zomervakantie weken
Herfstvakantiecursus
Kinderfeestjes + Teenager party's
Buurtzeilen
Sail try-out
1x 3 uur

blz. 1
blz. 1
blz. 2
blz. 2
blz. 3
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 5
blz. 5

Standaard Sail try-out tarief
Code

Bij inschrijving van een basiscursus of
vakantieweek

Euro

Code
Euro
Tot 13 jaar
70
59
71
47
13-18 jaar
72
69
73
58
* Deze drie uur durende Sail try-out is een bijzonder leuke introductiesessie: ons pronkstuk! Na 1 uur
droogzeilen al zelfstandig het water op in Optimist of Escape!
Lestijden Groepsles jeugd 6-13 jr. en 13-18 jr.

In principe kan er 'altijd’ gezeild worden; als er maar licht, wind, een redelijke temperatuur, voldoende
cursisten (min. 6), materiaal en instructeurs zijn. Onze 'goedzeilweergarantie' zorgt er voor dat een les
bijvoorbeeld met windstilte of storm niet vervalt, maar doorschuift naar een andere datum.
Zwembadles

In de zomer in de Zevenhuizerplas; in het voorjaar: Zwembad Zevenkampse ring

Tijd
Code
Euro
Data
Zie website
idem
Z
25
Nb. Kleding die nat mag worden + vuilniszak meenemen (voor de natte kleding)

Drieweekse basis- of vervolg- of Diplomacursus
1

3 lessen, 1 les per week van 2,5 uur; alleen mogelijk na Sail try-out. De lessen kunnen
in aaneengesloten weken vallen, maar dit is niet verplicht.
3x 2,5 uur

Drieweekse
cursus
Tot 13 jaar
13-18 jaar

Code

Euro

59a
59b

144
153

Gegarandeerd doorgaan (groepsles): ook bij minder dan 6 cursisten
9 april - 29 oktober: zondag 10.30- 13.30
Sail try-out
zondag 11.00- 13.30
Groepslessen na de Sail try-out
Min. 6
4 juni - 10 sept.: zondag 14.00- 17.00
Sail try-out
zondag 14.30- 17.00
Groepslessen na de Sail Try-out
Op de zondagochtend zijn de Sail try-out en de
groepslessen net als op andere tijdstippen
De zondagochtend is populair als dè
toegankelijk voor jeugd en volwassenen.
ochtend voor de hele familie.
Op zondagmiddag worden de Sail try-out en de
groepslessen gecombineerd met het Buurtzeilen.

Overzicht gegarandeerde en overige lestijden groepsles
Altijd gegarandeerd
Min.6
STO*
ma,di,do en vr 10/4-25/9
(alleen jeugd)
Nee
Ja
15.30 - 18.30
woensdag (alleen jeugd)
12/4 - 27/9
Nee
Ja
13.30 - 16.30
zaterdag 6/5 – 2/9
Nee
Ja
14.00 - 17.00
zondag 9/4-29/10)
Ja
Nee
10.30 - 13.30
Zondag
(tm 4/6 + v.a. 10/9)
Nee
Ja
14.00 - 17.00
zondag (4/6- 10/9)
Ja
Ja
14.00 - 17.00
ma + do avond
(tm 24/4 + v.a. 4/9)
Nee
Ja
17.30 - 20.30
ma + do (1/5 - 4/9)
Nee
Ja
18.30 - 21.30

GL* na STO
16.00 - 18.30
14.00 - 16.30
14.30 - 17.00
11.00 - 13.30
14.30 - 17.00
14.30 - 17.00
18.00 - 20.30
19.00 - 21.30

* GL = Groepsles, STO = Sail try-out
Privéles of les in kleinere groepen:
Voor kinderen die op afwijkende tijden en/of met kleinere, zelf samen te stellen groepen les willen hebben,
gelden de volgende tarieven:
13-18 jr

Tot 13 jr

5 kinderen per
groep,
3 lessen van 2½
uur
4 kinderen per
groep,
3 lessen van 2½
uur
3 kinderen per
groep,

n

code

euro

code

Euro

65

172 p.p.

65b

195 p.p.

66

213 p.p.

66b

237 p.p.

67

283 p.p.

67b

307 p.p.

2

3 lessen van 2½
uur
2 kinderen per
groep,
3 lessen van 2½
uur
privéles per uur

68
69

426 p.p.
99 p.p.

68b
69b

460 p.p.
103 p.p.

Vakantiecursussen
Ook andere data mogelijk! Gebruik code E en vul zelf de door u gewenste lesdata en tijden in.
Hieronder de data van de vakantiecursussen. Scholen hebben tegenwoordig steeds meer vrijheid met de
vakantieplanning (bijv. 2 weken meivakantie ipv 1 week). Inschrijven op andere data is (code E als 1e
voorkeur) daarom altijd mogelijk. Meestal ontstaat het ‘zwaan kleef aan effect’. Uiterlijk twee weken van te
voren wordt gekeken of het minimum aantal (6) gehaald is. Dat geldt ook voor Zomer Vakantieweken
buiten de ‘regio midden’ data (2017: 8 juli t/m 20 augustus). De vakantiecursussen zijn toegankelijk voor
alle niveaus: beginners en gevorderden. Een Sail try-out, die wel verplicht is voor een basiscursus buiten
de vakantieweken, is niet verplicht voor vakantieweken. Beginners krijgen de Sail try-out lesstof tijdens de
eerste les van de vakantiecursus.

27/4
27/4
1/5
1/5
4/5
4/5

Meivakantie cursussen (minimaal 6 deelnemers)
vrij 28/4
za
29/4
10:00-16:00
vrij 28/4
za
29/4
10:00-12:30
di
2/5
woe 3/5
10:00-16:00
di
2/5
woe 3/5
10:00-12:30
vrij 5/5
za
6/5
10:00-16:00
vrij 5/5
za
6/5
10:00-12:30

euro
265,144,265,144,265,144,-

M1
M2
m3
m4
M5
M6

don
don
ma
ma
don
don

M7

6 hele dagen

10:00-16:00

435,-

p1
p2

Pinkstervakantie cursussen (minimaal 6 deelnemers)
za 3/6
zo 4/6
ma 5/6
10:00- 12:30
za 3/6
zo 4/6
ma 5/6
10:00- 16:00

Euro
144,265,-

ma 1/5 t/m za

6/5

Zomer vakantieweken Extern

AANRADER!!!

Onze leuke doldwaze, gezellige en leerzame vakantieweken zijn beroemd tot ver
buiten Rotterdam! Extern: je slaapt gewoon thuis of je logeert bij opa&oma of die
aardige oom&tante.
Van maandag tot en met vrijdag ben je van 10.00- 16.00 uur lekker bezig met zeilen, wind en water en
een heleboel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Je zeilt in een Optimist, diverse Escape modellen
waaronder de Play-Cat catamaran en in kielboten en kajuitboten.
Maandag – Vrijdag van 10.00- 16.00 (minimaal 6 deelnemers)

Zomer
vakantieweken

Klik hier

(minimaal 6
deelnemers)

Code

Week 28 t/m 33

80

Euro

Als Kennismakingsaanbieding €360,- i.p.v. €450 en…….
tot 25 februari 2017 10% extra korting >> €315,Op vrijdag pannenkoekenlunch!

3

Herfstvakantie cursussen
f1
zo 15/10 of ma 16/10
f2
di. 17/10
wo. 18/10
f3
di. 17/10
wo. 18/10
f4
vr. 20/10
za. 21/10
f5
vr. 20/10
za. 21/10

STO
do. 19/10
do. 19/10
zo. 22/10
zo. 22/10

10.30-13.30
10:00-16:00
10:00-12:30
10:00-16:00
10:00-12:30

euro
47,- / 59,- ; 58,- / 69,265,144,265,144,-

Kinderfeestjes + Teenager party's
Meezeilen in kielboten of een Sail try-out in Escape/ Optimist introductie (v.a. 3 uur)
Vanaf 10 personen 6-18 jaar incl. taart, warme chocolademelk of frisdrank
1½ uur
2 uur
door de week tot 17.00 uur
25,29,door de week na 17.00 uur
29,34,weekend/feestdagen voor 12.00 en na
17:00
29,34,weekend/feestdagen tussen 12.00 en
17.00 uur
34,41,In de sessie van 3 uur kan er een Sail try-out genomen worden (i.c.m. Kielboot/kajuitboot)

3 uur
35,42,42,48,-

BUURTZEILEN :
Club Sail Away Junior
tot 13 jaar
VRIJDAG
ZONDAG
het niveau:
de inhoud:

Generation
Next Sailing
Club
13 - 18 jaar

City Sailing Club
v.a. 18 jaar

17.30- 20.00
Tussen 21/4 en 10/9
14.30- 17.00
Idem bij min. 6 deelnemers
Een 1e diploma (les, meezeilen)
Een 2e diploma (wedstrijdzeilen)
Wedstrijdzeilen in Optimist, Escape en Tirion.
Er zeilen naast schoolzeilers en leden van watersportclubs ook aspirantinstructeurs, instructeurs, cursisten en medewerkers naast (oud)cursisten en leden
van de Generation Next Sailing Club en de City Sailing Club.

de opzet:
Extra:
De mogelijkheid om een half uurtje eerder te komen om je boot
zeilklaar te maken en alvast een rondje te zeilen
Eerst wordt er geoefend: starten, boeien, ronden, tactiek, enz. Daarna gaan we ‘stoeien met de boeien’ en
zeilen we een aantal korte wedstrijdjes.
Buurtzeilen:
Kaart voor 5, 10, 20 x resp. 10,20,30% korting
Regatta Racing & training:
Kaart voor 5, 10, 20 x resp. 10,20,30% korting

Jeugd tot 13 jaar
Jeugd 13-18 jaar
Vanaf 18 jaar
Jeugd tot 13 jaar
Jeugd 13-18 jaar
Vanaf 18 jaar

31,38,43,31,38,43,-

4

5

