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Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 10, 2020 - 2021

VRG Skireis naar Les Arcs
Beste sneeuwliefhebbers,
Naar uitstekende gewoonte organiseert het VRG Gent ook dit jaar een skireis.
Deze gaat door in de lesvrije week, namelijk van 29 januari (vrijdagavond)
tot 6 februari. We organiseren deze reis in samenwerking met SnowBite
(https://snowbite.be). De belangrijkste punten :
»

SKIGEBIED: Gelegen te midden van wouden en overgoten door de zon,
daar ligt het mooiste en beste skigebied van de Franse Alpen, nl. Les Arcs
1800. Met meer dan 200 km pistes, een sterke line-up en een veelheid aan
outdoor après-ski terrassen zal een corona-proof versie van het legendarische SnowBite The Festival doorgaan.

»

RESIDENTIE: er zal een groot complex afgehuurd worden waar iedereen
die met deze skireis meegaat in zal vertoeven. De residentie bestaat uit 3
t.e.m. 6 persoonsappartementen en zal helemaal aangekleed zijn in VRG
& Snowbite-stijl.

»

PRIJS: voor een student is dit vaak het belangrijkste. Dit jaar bedraagt die
€450 voor het basispakket.

»

VOOR WIE? Iedereen, rechtenstudent of niet. Breng dus je hele vriendengroep mee voor deze onvergetelijke ervaring!

»

LEUKE EXTRA’S : corona-proof venues & outdoor après-ski, iedere
dag verschillende activiteiten rond en op de piste en er worden shows
georganiseerd tijdens SnowBite The Festival

»

CORONA CASHBACK GARANTIE: dit wordt voorzien voor iedereen
die zich inschrijft via het VRG.

Heb je zin om mee te gaan en deze fenomenale mee te maken, twijfel dan
zeker niet om u in te schrijven, want de inschrijvingen zijn geopend! De
link om u in te schrijven kunt u terugvinden op onze Facebookpagina
(VRG Sport).
Heb je nog vragen? Contacteer dan onze Facebookpagina of stuur een
mailtje naar sport@vrg-gent.be.
Tot dan,
Pieterjan Corteel, Jolien Deven en Nicolas Logghe
VRG Sport 2020 - 2021
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Beste sportfanaten alsook rechtenstudenten,
Even geen goesting meer om te studeren, of slaat de verveling

toe? Doe dan vanaf maandag 23 november mee met onze drieweekse loopwedstrijd en maak kans op allerlei topprijzen!
Op het einde van elk van de 3 weken zal diegene met de meest gelopen
kilometers gelauwerd worden met een vree schone prijs. De topprijs wordt
echter pas uitgedeeld op het einde van de rit, diegene die na 3 weken de
meeste kilometers heeft afgelegd sleept de jackpot binnen!
Hoe meedoen aan de wedstrijd? Simpel, het enige wat je nodig hebt is een
Strava account. Eenmaal je dit hebt gewoon onze club ‘VRG Sport’ joinen
and you’re in!
Begin er maar aan en veel succes!

https://www.strava.com/clubs/vrgsport
‘t Infootje wordt u gratis
aangeboden door VRG Gent Afdeling PR-Intern.
VU: Winter Vanherreweghe
Klik op mij

Beste studenten,
Nu de nieuwe maatregelen al enige tijd van kracht zijn, blijkt duidelijk dat
het studentenleven drastisch verandert voor het komende academiejaar.
Voor vele Eerste Bachelors zal dit niet de universiteitservaring zijn waarvan ze altijd gedroomd hebben. Het is niet gemakkelijk op studievlak, maar
daarnaast mogen we onszelf niet vergeten en verliezen. Mentale gezondheid hoort een prioriteit te zijn. Verschillende instanties staan klaar om
er voor ieder van ons te zijn. Bij hen kan je terecht via mail, chat of telefoon om een luisterend oor, gepaste hulp of een oplossing te vinden voor
problemen op studievlak, mental health en meer.
We weten dat het een moeilijke en soms slopende periode is, maar ook deze
golf gaat voorbij. We komen hier samen door, stap voor stap. Laat uw hoofd
vooral niet hangen en blijf knokken. We zien jullie spoedig terug!
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Coronasymptomen?
Bel eerst 09 264 70 20
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Dringende hulp?
Wachtnummer 1733
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