Naam
Adres

Datum

Plaats
Land
Telefoon
Naam trainer(s) basiscursus

CCI Europa 2008
in Schotland

Postcode
E-mail

£
£
£
£ Totaal
AanGift
Bedrag
bedrag
Vink aan als je een beurs aanvraagt betaling ingesloten tegoed voor deze
ingesloten
*)
persoon
te betalen

NAMEN

TOTAAL

**)

**)

*) Je gift helpt mensen met minder geld en hoge reiskosten naar de CCI te komen.
**) De aanbetaling moet binnen zijn voor 21 April . Betaal de rest ajb voor 1 Juli 2008.
Euro’s kun je overmaken naar CCN-CCI giro 3534206
Je kunt ook ponden sterling rechtstreeks overmaken naar European CCI 2008.
IBAN: GB87 BOFS 801105 0074 8941 -- BIC: BOFSGB21005
ACCOMODATIE

graag een eenspersoonskamer
graag een tweepersoonskamer
een kleine slaapzaal geen bezwaar
Ik heb een lang bed nodig
VERVOER

Vink aan als je een lift nodig hebt
vanaf: ......................................................
Vink aan als je een lift kunt aanbieden
vanaf: .......................................................
Vink aan als je niet op de adreslijst
wilt.

DIETEN

Vlees
wie ......................................................
Vegetarisch
wie ......................................................
Veganistisch
wie ......................................................
Speciale wensen
wie ......................................................
WORKSHOPS

Dit is mijn eerste CCI of CoCo
workshop met overnachting

Het feest
van de verscheidenheid in
Co-Counsel land
Zaterdagmiddag 26 Juli 2008 tot
Zaterdagmorgen 2 August 2008
Loretto, Musselburgh
vlak bij Edinburg in Schotland

CCI Europa
2008
in Schotland

A C C O M M O D A T I E merendeel 1-persoons kamers, enkele 2- en 4-persoons.
Helaas kan er niet gekampeerd worden.

Zaterdagmiddag 26 Juli tot
Zaterdagmorgen 2 Augustus 2008
Loretto, Musselburgh
vlak bij Edinburg in Schotland
De Schotse Co-Counsel gemeenschap nodigt je bij deze van harte uit om
deel te nemen aan de Europese CCI in Schotland. Deze CCI is als vanouds
een uitstekende gelegenheid voor Co-Counselers uit de hele wereld om bij
elkaar te komen. Wij willen jullie graag in de gelegenheid stellen om de
verschillende benaderingen van Co-Counselen mee te maken en te vieren.
Vandaar ons thema: het vieren van de Co-Counsel-verscheidenheid!
Het programma is open en wordt, zoals gebruikelijk, gecreëerd door de
aanwezigen. Eenieder kan een workshop aanbieden of een "peer"-groep
aan de hand van een persoonlijk thema beginnen. Wij organiseren de
samenstelling van steungroepen en een workshop "Hoe een workshop aan
te bieden".
In het bijzonder willen we Co-Counselers uitnodigen, die net hun
basistraining achter de rug hebben en Counselers die nog niet eerder op een
CCI zijn geweest. Bij aanvang van de CCI zal er speciaal voor hen een
"nieuwkomers"-workshop georganiseerd worden.
m2

Accommodatie: de Loretto kostschool, gelegen op een 8500
groot
"groen" terrein, net buiten Edinburg, met plaats voor max. 100 personen.
Vanaf vliegveld Edinburg is het. 30 min. met de auto. De bekende
Edinburgse Festivals zullen grotendeels na de CCI plaatsvinden, dus
eventueel een leuke optie om na de CCI nog te bezoeken.

We verheugen ons op je komst
Chris Jamieson en JanPieter Hoogma.
www.cci2008.cocoscotland.co.uk

V O E D I N G er is naar keuze: vlees/vegetarisch/veganistisch. Speciale diëten van
tevoren schriftelijk doorgeven

van alle maaltijden en accommodatie
£300 vroegboekkorting als je je voorschot voor 21 april 2008 stort
£340 na 21 april.

KOSTEN

B E U R Z E N Als bovengenoemd bedrag een probleem voor je is, neem dan contact
op met een van de contactpersonen. We kunnen pas over je beursaanvrage beslissen
zodra onze financiële situatie bekend is.
BOEKINGSVOORWAARDEN

;

1 Er is plaats voor 102 deelnemers. We willen er in eerste instantie volgens een
quotum-systeem voor zorgen , dat er voor elk deelnemend land in verhouding
genoeg plaatsen beschikbaar zijn.
2 Als je voor 21 april 2oo8 een aanbetaling doet van £175 pond of dit bedrag in
euro's, ben je verzekerd van een plaats .
3 We willen je bij deze ook vragen om de rest van het bedrag voor 1 juli 2008 te
betalen, aangezien de groepsaccommodatie rond die tijd betaald moet worden.
4 Als je annuleert voor 16 juni, krijg je het betaalde bedrag terug minus het
aanmeldingsbedrag.
5 Als je annuleert tussen 16 juni en 1 juli, kun je het betaalde bedrag (minus
aanbetaling) alleen terugkrijgen vanwege bijzondere omstandigheden. Na 1 juli is,
hoe dan ook, geen teruggave meer mogelijk.
Je kunt je euro’s tot 1 juli overmaken naar giro 3534206
ten name van 'CCN-CCI'. Je kunt ook in ponden betalen:

BETALINGSWIJZE

Je kunt ook ponden sterling rechtstreeks overmaken naar European CCI 2008.
IBAN: GB87 BOFS 801105 0074 8941 -- BIC: BOFSGB21005
I N F O R M A T I E en boeking formulieren zijn beschikbaar van
JanPieter Hoogma +44 (0)131 551 6146 email: J.P.Hoogma@co.cornucopia.org.uk.
Chris Jamieson +44 (0)131 332 4548
Voor meer informatie vanuit Nederland

Ria Leenders 024-360 4339, email: rialeenders@versatel.nl
BOEKINGFORMULIER OPSTUREN VERANDERD!

naar Chris Jamieson, 78 Easter Drylaw Place, Edinburgh, EH4 2QQ.
WEB SITE

www.cci2008.cocoscotland.co.uk

