FAQ -

- NL - (ESR = Euro-Sportring)








Adres tornooisite – SIRENE CUP 1 – 2019 ? : Sportparklaan 1 – 8400 Oostende
Prefix België ? : 0032
Hebt u een plan van de Stad Oostende ? : bij infostand (plan : zone II)
Adres accomodatie ? zie programmaboekje, website of op uw voucher
Taxi ? Taxi OTO : 0032 (0)59 320808 - busjes tot 8 personen !
Openbaar vervoer ? bus “Stene Dorp” > halte tornooi : Camelialaan











Waarde 1 gele jeton ? = 1 euro
Kan ik gekochte jetons terug inleveren tegen euro’s ? neen
Waar kan ik het “gratis water voor de teams” afhalen ? tent “tombola” (plan : zone II)
Waar kan ik lunchpakketten bestellen ? in het ESR secretariaat 1
Waar moet ik de lunchpakketten afhalen ? blokhut “afhalen lunchpakket” (plan : zone II )
Hoe laat kan ik de lunchpakketen die ik reserveerde afhalen ? vanaf 12u
Tot hoe laat is de frituur open ? tot 18u30
Uren ontbijt in (Mensa) school Kroonlaan ? : 7u30 tot 9u30
Uren avondeten in school Kroonlaan ? shifts ! 17u30-18u30/18u30-19u30/19u30-20u30
de teambegeleider heeft bij inschrijving 19/4 het correcte uur voor uw TEAM ontvangen
Kan ik extra ontbijtkaart kopen ? Ja; in ESR secretariaat 1 of bij ontbijt (€ 6 )
Kan ik extra kaart kopen avondeten ? Ja; in ESR secretariaat 1 of ingang Mensa (€7,50)
Is bbq / mobilhome / camper toegelaten ? neen, bij wet verboden door Stad Oostende
Waar kan ik een restaurant reserveren ? infostand (plan : zone II)
Waar is dichtstbijzijnde supermarkt ? DELHAIZE : Leopold III-laan 7, 8400 Oostende

















Waar kan ik mijn tombolaprijs afhalen : tent TOMBOLA nabij podium (plan : zone II)
Waar is er Bowling / Pool-Biljart / mini-golf ? zie programmaboekje of infostand
Hebt u info over de belangrijkste bezienswaardigheden te Oostende ? ja, brochure Stad
Oostende + Toerisme bureau Oostende > Monacoplein 1 (over casino)
Info zwembad Oostende : Kon. Astridlaan 1, 8400 Oostende - +32 (0)59 50 38 83 /
zaterdag van 10.30 tot 18.00 uur / zondag van 09.00 tot 17.00 uur
Dichtstbijzijnde bank : ING bank – Gistelsesteenweg 1 – 8400 Oostende
Beschikbare kleedkamers ? info in ESR secretariaat
Waar is de ceremonie en hoe laat ? zaterdag om 13u15 op het podium (plan : zone II)
Op welk terrein w de finales gespeeld ? terrein 9 (kunstgras !)
Hoe laat is de prijsuitreiking ? meteen na iedere finale op het podium (plan : zone II)

SPORTIEVE VRAGEN ? ESR secretariaat bij Gilles / Guy
ANDERE VRAGEN / TIPS ? ESR secretariaat bij ESRco Peter / Marc

MEDISCHE INFO

Waar kan ik krukken huren ? info bij EHBO post

Apotheker
Tussen 9.00 en 22.00 uur kun je op www.geowacht.be je adres opgeven om de
dichtstbijzijnde apotheek met wachtdienst te vinden, je kan hiervoor ook bellen naar
0903/99.000. Op www.geowacht.be vind je ook apps voor Android en iPhone die je dezelfde
informatie kunnen geven.
Na 22.00 uur bel je naar 0903/99.000 om de apotheek met nachtwacht te kennen. Het tarief
van de oproep is 1,5 euro per minuut.

Dokter
De huisarts die wacht heeft, kan je oproepen via 059/70.97.98.

Tandarts
De tandarts van wacht is elke zaterdag, zondag of feestdag bereikbaar vanaf 9.00 tot 18.00 uur
via 0903/399.69, www.tandarts.be. Het tarief van de oproep is 1,5 euro per minuut.

Ziekenhuizen
059/70.10.86



spoedgevallendienst AZ Damiaan, 059/41.40.80,
spoedgevallendienst Oostende - Campus Henri Serruys, 059/55.51.01

