
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! 

 

Tanulóink számára ebben a tanévben is megrendezzük nagysikerű sítáborunkat. Helyszín Ausztria: Karintia 

(1911 m magasság). 

 

Gerlitzen, Hotel Mittagskogel 

Az időpont: 2018. március 13-17. 

 

Síterep: Gerlitzen: Budapesttől 500 km-re Karintiában. 40 km sípályarendszer, korszerű liftekkel, kezdő és 

haladó szintű hóágyúzott pályákkal. A busz mindennap viszi a gyerekeket a szállástól a sífelvonóhoz.  

Síbérlet: 4 napos GERLITZEN 

Utazás: Mercedes autóbusszal 

Szállás: A Hotel Mittagskogelben (Willach-tól 15 km-re) a Faaker See partján épült igazi osztrák szállodában. 

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas, fürdőszobás/wc-s, gardróbos szobákban. A szálloda háromszintes, liftes. A ház 

étteremmel, kandallós társalgóval rendelkezik. A házban gyermek-játszóház, asztalitenisz, csocsó és tv színesíti 

az esti programot!  

Családok jelentkezését is szívesen fogadjuk, akár a baráti körből is, hiszen ez a hotel ezt is lehetővé teszi.  

Ellátás: félpanzió (bőséges reggeli+ kétfogásos vacsora) 

Amit hozni kell: törölköző, ágyneműhuzat, lepedő vagy hálózsák. 

A tábor költsége 130 euro +13000Ft és a síbérlet ára €-ban, amely tartalmazza: 

            (5 nap/4éj/4 sínap) 

- utazást (buszbérlés, osztrák-magyar autópályadíjak) 

- szállást félpanziós ellátással 

- oktatást (kezdőtől a haladóig: síoktatóval) 

 

A síbérlet ára: 15 éves korig (2003)            59,5 € 

           19 éves korig (1999-2002)     76 € 

           Felnőtt                                   145 € 

A síbérlet árát 2018. március12-ig €-ban kell befizetni. 

 

Jelentkezési határidő és az első részlet befizetése: 2017. november 30. csütörtök         65 euro és 6 500Ft 

   Második részlet:  2018. január26. péntek   65 euro és 6 500 Ft 

Akik autóval jönnek a sí táborba azoknak a forint költsége 5000 Ft. 

    

A befizetett pénzt visszatéríteni abban az esetben tudjuk,ha valaki bejelentkezik a gyerek helyett. 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást az irodával közösen kötjük. 

Helyszínen fizetendő: Csak felnőtteknek: üdülőhelyi díj: 1,50 euro/fő/nap 

 

Jelentkezni a testnevelő tanároknál lehet. 

 

Budapest, 2017. szeptember.18. 

 

            Jágerné Papik Olga 

        sítábor-vezető, testnevelő 

        érdeklődni: 30/487-2443 

 

Jelentkezési lap 

a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2018. évi ausztriai sítáborába 

 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………. 

Útlevélszám( érvényes!) vagy személyi igazolványszám és ezek lejártának dátuma: 

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

Anyja leánykori neve:…………………………………………………………………………… 

Szölő telefonszáma:…………………………………………………………………………….. 

Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………………….. 

Igényel-e felszerelést:  igen    nem 

 

Az a diák, aki megbukik és súlyos fegyelmi vétséget követ el a félév folyamán, nem vehet részt az iskolai 

sítáborban! 

 

 

        ….……..…………………………… 

                                                                                                                            szülő aláírása 


