2014. március 2. – március 8.


Indulás: Gyülekezés 2014. március 2-án, vasárnap Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences

Gimnázium udvarán (2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.) 15:45-ig. Bérelt buszunk 16:30-kor indul
Esztergomból Olaszországba.
 Érkezés: 2014. március 8-án, szombat reggel 8 óra körül a kiindulási helyszínre.
 Költség: A bérletet tartalmazó költségekből 5 EUR síbérlet kauciót a síelés végén vissza fogsz kapni!
diákoknak (ált. és középisk.)
240 EUR + 10 000 Ft (utazás + szállás + étkezés + 5 napos síbérlet)
felnőtteknek:
280 EUR + 10 000 Ft (utazás + szállás + étkezés + 5 napos síbérlet)
nem síelőknek:
130 EUR + 10 000 Ft (utazás + szállás + étkezés)
 Költség befizetése, határidők:
10 000 Ft jelentkezéskor foglalóként fizetendő készpénzben.
EUR költség 2014. január 5-ig fizetendő készpénzben. Késedelmes fizetés esetén a jelentkező
automatikusan átkerül a várólistára, mindaddig amíg tartozását nem rendezi. Mindez alatt
foglalt helye szabadon felhasználható.
 Visszamondás: Mind a foglalót, mind a befizetett EUR-t csak akkor tudjuk visszaadni, ha sikerült a
megüresedett helyre találni valakit.
 Jelentkezni lehet fr. Fejes Istvánnál e-mailben vagy telefonon a telefonszám és a születési dátum
megadásával! Az iskolában tanuló diákoknak az alábbi jelentkezési lapot is kötelező leadni! A
jelentkezéssel párhuzamosan kérjük befizetni az 10 000 Ft foglalót.

……………………………………………………………………………………………………………………………

JELENTKEZÉSI LAP
….…………………………..………… (név) jelentkezem a 2014. március 2. - március 8-ig tartó iskolai sítáborra.
 Jelentkező születési dátuma (év/hónap/nap):
 Jelentkező mobilszáma:
 Jelentkező e-mail címe:
 sürgősségi telefon (szülő):
 gyógyszerérzékenységem:
 egyéb érzékenységem (liszt, tej, stb.):
 tartós betegségem:
A tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem és elfogadom:

__________________________
jelentkező

________________________
szülő



Síelés:

- 5 teljes nap PASSO DEL TONALE sípályáján (www.passotonale.it; www.adamelloski.com)

- Magasság: 1121 - 3016 m (szintkülönbség: 1895 m)
- Sípályák hossza: Σ: 100 km (20 km kék pálya, 64 km piros pálya, 16 km fekete pálya)
- Liftek száma: 30 ( 3 kabinos, 19 ülőlift, 8 húzólift)
 Szállás: 4 éjszaka Passo del Tonale-ban (Alto Adige /Dél-Tirol/ és Lombardia határán) egy volt ferences
rendházban (Casa Alpina Francescana – Mondo X), amely egyben pályaszállás. (cím: Via Case Sparse 35.)
A szálláson az ágyhoz csak takaró jár, ezért hálózsákot vagy lepedőt és ágyneműhuzatot hozni kell. A
szálláson 2-4 ágyas szobák vannak, szintenként közös zuhanyzóval.
 Étkezés: hétfő reggeliről mindenki maga gondoskodik (szendvicsek stb.). Hétfő ebédtől minden nap a napi
háromszori étkezést központilag biztosítjuk, hiszen szállásunk pályaszállás, így 13 órakor tudunk közösen
ebédelni is. Ezért költőpénzre igazából nincs szükség.
 Annak ellenére, hogy nincs határellenőrzés, hozz magaddal útlevelet vagy személyi

igazolványt, mert a fényképes síbérlet kiállításához feltétlen szükséges!
 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon mindenki tájékozódhat a
különböző biztosítási csomagokról, azok árairól. Az oldalon meg is lehet kötni a biztosítást bankkártyával,
megkötésnél figyeljünk arra, hogy a biztosításban benne legyen a si/snowboard balesetbiztosítás és a
pályáról történő mentés is. Az „általános dolgokra” (szálláson történt baleset, rosszullét, stb.) megfelel az
Európai társadalombiztosítási kártya.
 A sítábort szervezik: fr. Fejes István
Rátkai Péter
elérhetőségek:
mobil: +36-20-400-58-39
mobil: +36-20-823-16-07
e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
e-mail: ratkaip@vipmail.hu

S Í E LÉ S I S ZAB Á LY O K
1.

A síeléskor be kell tartani a sport és a pálya szabályait, ezeknek figyelmen kívül hagyása fegyelmi vétségnek számít, nem
csak a táborvezetők részéről, hanem a pályafenntartók részéről is!

2.

Minimum 3 embernek kell együtt síelni! Ha valaki balesetet szenved, egyvalaki vele marad, egy pedig elmegy a legközelebbi
hegyi mentő állomásra segítséget kérni. Segítségkérésnél meg kell adni a baleset pontos helyét (sí térképen megmutatni) és
jelezni sms-ben valamelyik vezetőnek. 18 év alatt legyen felnőtt kísérő az együtt síelő csapatban (ferences testvér, szülő
stb.)!

3.
4.
5.
6.
7.

Megfelelő öltözékben síeljünk (sapka, sál, kesztyű, bukósisak)!
bukósisak 14 éven aluliaknak Olaszországban kötelező!
Kezdők csak a tudásuknak megfelelő pályán síeljenek, haladók pedig ne eszetlenül száguldozzanak!
Az ugrató pályára csak az mehet, akinek erre külön írásos szülői engedélye van!
Tilos a pályát elhagyni és a pálya mellett az erdőben síelni. Az itt történt balesetért a biztosító nem fizet, a hegyi mentés díját
is ki kell fizetni!

8. Tilos a sífelvonók alatt síelni!
9. Tilos alkoholos befolyásoltság alatt síelni!
10.Mindenki tartsa magánál a vezetők telefonszámát (ez a tájékoztató kinyomtatva legyen nála)!
11.Miután a felvonók a nap végén leálltak, mindenki igyekezzen vissza a szállásra!
12.Mindenki tartsa magánál igazolványait, biztosítását, Európai Egészségbiztosítási Kártyáját!

