
 

 

Tisztelt Szülők! 

A sítábor időpontja, helye: 2019. január 7-12-ig, 6nap/5éj/4 napos síbérlet Feriendorf, Ossiach (Ausztria). 

Síelés a közeli Gerlitzen pályarendszerén. http://www.sielok.hu/siterep/gerlitzen 

A táborról: A gyerekeket tudásszintjüknek megfelelően csoportokba osztjuk (kezdő, középhaladó, haladó) 

majd ennek megfelelő síoktatásban részesítjük. Az utolsó sí napon játékos síversenyt szervezünk, melyben 

mindenki megmutathatja, hogy mennyit fejlődött. A szállásunk minden igényt kielégítő, 45 személyes ház, 

ahol 4-6 ágyas felszerelt apartmanokban lakunk. Reggelit és meleg vacsorát a szállásunkon, ebédet a sípályán 

kapunk. Az ellátás bőséges és változatos, mindig több fogás közül választhatunk. A szállásunkon az uszoda 

mellett többféle szórakozási lehetőség is van (ping-pong, csocsó, stb.) Kérjük, hogy az alábbi adatlapot 

kitöltve október 1-ig küldjék vissza az iskolába, ezzel is megkönnyítve a táborral kapcsolatos szervezési 

feladatokat. (Adatlapot minden esetben küldjék vissza.) Első és második osztályos gyermekek táboroztatását 

csak szülői felügyelettel vállaljuk. Lehetőség van családok jelentkezésére is. 

Költségekről: Általános és középiskolás gyermekek részére 245€, felnőttek részére 305€, amely tartalmazza 

a szállást, síbérletet (Gerlitzen Alpe teljes pályarendszerére), oktatást és étkezést. 215€ a kezdő síelő 

gyermekek részvételi díja, mely csak a pályarendszer 2 kezdő pályájára érvényes.  

Az árak nem tartalmazzák: A sífelszerelés költségét az előző évekkel ellentétben nem tartalmazza a 

részvételi díj, de lehetőség van helyszíni kölcsönzésre 15€. 16 éven felüli személyek idegenforgalmi adója 

1.50€/fő/éj, melyet a részvételi díjjal együtt kell befizetni. Az autóbusz költsége 16.000Ft, a kötelező 

biztosítás pedig 14 év alatt 2500Ft, 14év felett 3600Ft. Amennyiben saját autóval jönnek, csak a biztosítás 

díját kell befizetni.  

A jelentkezési lappal együtt kérjük, hogy 50€ előleget fizessenek be október 12-ig (borítékban, névvel 

ellátva). A fennmaradó minden egyéb összeget kérjük, december 3-ig fizessék be. Az iskolai alapítvány 

korlátozott mértékben támogatást nyújthat a költségek csökkentésére. Ennek módjáról érdeklődjenek a 

szervező tanároknál.  

 

Adatlap 

Gyermekem neve: 

Gyermekem részt vesz a sítáborban: igen – nem (amennyiben nem jön táborozni, a továbbiakat 

hagyja figyelmen kívül) 

Útlevelének, szemig. vagy diákigazolványának száma: 

Születési dátum: 

Van saját sífelszerelése: igen – nem 

Ha nincs, akkor a testmagasság, lábméret: 

Van saját bukósisakja: igen – nem 

Gyermekem síelt már: igen – nem 

 

Tisztelettel: Ambrus Andrea Jakobszen Tamás, Gyöngyösiné 

Vermes Zsuzsanna, Kinde Orsolya és Sarkadi Nóra 

Elérhetőség: 06 1 205 8074 és info@grosicssuli.ujbuda.hu 

http://www.sielok.hu/siterep/gerlitzen

