Bethlen SÍTÁBOR 2012 Gerlitzen
Sí és snowboard oktatás!
Idıpont: 2012. január 16-20. (Hétfı utazás, K-Sz-CS-P sízés-hazautazás), utazás busszal.
Résztvevık: Iskolánk tanulói, csatlakozó családok , barátok, volt Bethlenes diákok
Elhelyezkedés: A Gerlitzen síparadicsom a varázslatos Ossiachi-tó fölé emelkedik. A tó partjától egy
négyfıs kabinos felvonó visz fel az 51 km-es pályarendszerhez. A pályák 1000-1911 m között fekszenek, így
egészen április közepéig tart a szezon. Jellemzıi közé tartoznak a széles pályák és a szinte állandó napsütés. A
snowboardosok is megtalálják itt számításaikat, hisz a funpark rendelkezik félcsıvel, sáncokkal, de van kicker
és railslide is. Karintiában egyedülálló, 8 üléses francia lift is várja a sí- és board szerelmeseit 2008 óta.
Szállás: Holtel Mittagskogel *** Ledenitzen – Bp-tıl 500 km (Gerlitzenre vezetı kabinos lift alsó
állomásától kb. 10 percre fekvı hegyi faluban, 2-3-4 ágyas, fürdıszobás, wc-s, TV-s szobákban , illetve 4-5
fıs kétszobás családi lakosztályokban. A félpanzió helyben (svédasztalos reggeli és kétfogásos meleg
vacsora), esti összejövetelek, programok a szálló társalgójában.
Oktatók: Tarlós Ágnes /Bethlen testnevelı és Vajk
Miklós – telepített sí és snowboard oktató
Sí info:
Pályák: kék (9km), piros (38.5km), fekete (3,5km)
Liftek: 1 db kabinos, 8 db üléses, 7 db csákányos
Részvételi díj:
A részvételi díj a következıket tartalmazza:
Utazás busszal (indulás, érkezés iskola elıl), szállás,
félpanzió, síbérlet, napi 2 óra síoktatás,
Gyerek
Ifjúsági
1997-os vagy
1992 -1996
fiatalabb
születésőek
Szállás+ félpanzió+ utazás
48 000
48 000
Síbérlet
59 Euro
74 Euro

Felnıtt
1991 és elıttiek
48 000
122 Euro

Fizetés három részletben:
I részlet: 18 000 Ft okt 24-ig!
II.. részlet: 20 000 Ft december 5ig!
III. részlet: 10 000 FT+ síbérlet Euróban (korosztályonként – fenti táblázat szerint) január 9ig !
Csak felnıtteknek helyszínen fizetendı: idegenforgalmi adó 1.5 EUR/fı/éj)
Kaució: 5 Euro – majd a buszon szedem (ezt az utolsó napon visszakapjuk).

Sí+ / snowboard utas- és balesetbiztosítás kötelezı, egyénileg köti mindenki!
A maximális létszám 50 fı, akkor tudunk elutazni, ha összejön a min. 25 fıs létszám. A létszámot akkor
fogjuk látni, ha beszedtük a foglalókat (okt 24-ig).
Info: Tarlós Ágnes / tesi /30-4448893

Szülıi Nyilatkozat
(kérjük visszaküldeni Ági néninek legkésıbb okt 24-ig az I. fizetési részlettel: 18 000)

Gyerek neve:……………………… tel:……………………osztálya:…………………
Születési dátum: ………………………………………………………………
Szülı neve: ……………………….tel: ………………… e-mail: ……………………
Kezdı síelı?

igen

nem

………………………………………
szülı aláírása

és, vagy:

snowboardozik

dát:……………………………..

