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2019  

Gerlitzen Ausztria 
 

 

2019. február 6-11. 

Indulás: Gyülekezés 2019. február 6-án, szerdán, Esztergomban a gimnázium udvarán reggel 8:15-ig. 

Buszunkkal 8:30-kor indulunk Ausztriába.  

Érkezés: 2019. február 11-én, hétfőn 19 óra körül a kiindulási helyszínre.  

Utazás: Az út busszal kb. 7 óra hosszúságú, útközben csak benzinkutak parkolóiban állunk meg rövid szünetekre. 

Szállás: a HolidaySport Hotel & Ski Resort (4/6/7 fős, két vagy három légtérű, 48-60 m2 alapterületű) 

apartmanjaiban.  

Az apartmanokban teakonyha található (tányér, pohár, bögre, evőeszköz), melynek felszereltsége főzésre nem 

alkalmas! 

Félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora (reggeli: péksütemény, lekvár, müzli, vaj, sajt, magyaros felvágott, 

tea, hideg/meleg tej, 3 alkalommal meleg reggeli; vacsora: 3 fogásos menüvacsora: 2-féle leves, 2-féle főétel, 1-féle 

desszert)  

Korlátlan wellness használat: úszómedence, gyerekmedence, szauna-világ csak felnőtteknek (infra-, finn-szauna, 

gőzkabin, relaxációs terem), fittness terem  

Egyébb: ágynemű és ágyneműhuzat (bekészítve, de nem felhúzva)  

regisztrációs díj, rezsiköltség, végtakarítás(távozáskor kérjük az ágynemű lehúzását és a szemét kivitelét) 

4 napos síbérlet GERLITZEN sípályáján (www.gerlitzen.com) (HSA Gerlitzen Alpe vagy kezdőknek HSA Gerlitzen Nord 

síbérlettel) 

GERLITZEN ALPE SÍBÉRLET: érvényes a Gerlitzen Alpe teljes sípályarendszerére (42 km) 

GERLITZEN NORD SÍBÉRLET (kezdőknek):érvényes a Gerlitzen Alpe 5. 6. 7. 8. 9. 16 a-b, 21. 24 pályáira (16.6 km) 

A HolidaySport saját Síbázissal és gyakorlópályával rendelkezik a Gerlitzen Alpe északi oldalán (Klösterle), melyet 

kizárólag a szálloda vendégei használhatnak. A Síbázis részét képezi egy 50 méteres varázsszőnyeg, saját faház 

padokkal és asztalokkal, valamint számos szabadidős eszköz és játék (szánkók, popsicsúszkák stb.), ezek mindegyike 

ingyenes és korlátlanul áll a vendégek részére. 

A HolidaySport vendégei 10% kedvezményt kapnak az Edelweiss hütte-ben (a kedvezmény a HolidaySport jelülésű 

síbérlet felmutatásával vehető igénybe). 

 



 

 

A sítábor részvételi díja kategóriánként:  

I. kategória HSA Gerlitzen Alpe síbérlettel 16 év feletti középiskolásoknak      93000 Ft 

II. kategória HSA Gerlitzen Alpe síbérlettel 16 év alatti általános és középiskolásoknak      90000 Ft 

III. kategória HSA Gerlitzen Nord síbérlettel 16 év feletti középiskolásoknak      83000 Ft 

IV. kategória HSA Gerlitzen Nord síbérlettel 16 év alatti   általános és középiskolásoknak  80000 Ft 

V. kategória HSA Gerlitzen Alpe síbérlettel főiskolás/egyetemistának                  103000 Ft                                    

VI. kategória HSA Gerlitzen Nord síbérlettel főiskolás/egyetemistának                   88000 Ft 

VII. kategória HSA Gerlitzen Alpe síbérlettel felnőtt      119000 Ft 

VIII. kategória HSA Gerlitzen Nord síbérlettel felnőtt        99000 Ft 

 

A részvételi díj tartalmazza: utazást autóbusszal+szállást+félpanziót+wellnesst+4 napos síbérletet+ idegenforgalmi 

adót 16 éves kor felett. 

 

Jelentkezés: a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, aláírva kell leadni Nagy László tanár úrnak 2018. december 17-ig 

az első részletet, 60000 Ft-ot is ugyaneddig kell átutalni a következő számla számra: 10103661-22727700-01004000 

a fennmaradó összeget 2019. január 10-ig kell megfizetni. 

Az utalásoknál a közlemény rovatban a jelentkező nevét kell feltüntetni és azt, hogy Franka Sítábor 2019 

 

 

Személyi igazolvány vagy útlevél feltétlenül 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. Biztosítás kötelező, melynek meglétét az induláskor ellenőrizzük!  

 

A sítábort szervezi: Nagy László matematika fizika tanár 

elérhetőségek:  

mobil: +36 30 416 9065 

e-mail: nagyc.laszlo@gmail.com 
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S Í E L É S I S Z A B Á L Y 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, tanár, szülő stb.)!  

3. Megfelelő öltözékben síeljünk (sapka, sál, kesztyű, bukósisak)!  

4. Bukósisak kötelező!  

5. Kezdők csak a tudásuknak megfelelő pályán síeljenek, haladók pedig ne eszetlenül száguldozzanak!  

6. Az ugrató pályára csak az mehet, akinek erre külön írásos szülői engedélye van!  

7. 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 buszhoz!  

12. Mindenki tartsa magánál igazolványait, biztosítását.  

 

Jelentkezési lap 

 

útlevél / személyi igazolvány szerinti teljes név: ………………………………………………………………………………………………… 

 

jelentkező kategóriája, részvételi díja: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

jelentkező mobilszáma ország előhívóval:…………………………………………………………………………………………................. 

 

jelentkező e-mail címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

jelentkező útlevél vagy személyigazolvány száma (amelyik igazolvány nála lesz): …………………………………………….. 

 

jelentkező születési helye: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

jelentkező születési ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

jelentkező tartós betegsége (ha van): ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

jelentkező étel vagy egyéb allergiája (ha van): …………………………………………………………………………………………………. 

 

jelentkező gyógyszerérzékenysége (ha van): ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A sítábor tájékoztatóját elolvastam, a benne foglalt síelési 

szabályokat tudomásul vettem! 

Kijelentem, hogy a befizetendő összegeket határidőig átutalom a megadott számlaszámra! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 dátum     tanuló aláírása   szülő/gondviselő aláírása 


