
   

Fóti Garay János Általános Iskola 
2151 Fót, Arany János utca 20-26. 

OM: 032348 
 

Tel./fax: (06) 27-358 144 

www.garay-iskola.hu 

e-mail: garay@vnet.hu  

            

         
 
 

 

Sí és snowboard tábor 

Ausztria – St. Jakob im Walde 

2022. jan. 26-31. 

 

 
Ebben a tanévben is reményeink szerint megszervezzük hagyományos 

sítáborunkat. Szeretettel várunk minden diákot, valamint családtagokat, akik 

szeretnének megtanulni síelni, snowboardozni, tudásukat elmélyíteni, vagy csak 

egyszerűen egy jót csúszni Ausztria gyönyörű lejtőin. 

 

A tábor részletei: 
 

Időpont:  2022. január 26 – 31 

Indulás:  2022. jan. 26 délután 

Érkezés:  2022. jan. 31 este 

Helyszín:  St. Jakob im Walde, Joggland sírégió, Ausztria. 

Szállás:  pályaszállás, Bakancsos vendégház (www.stiefelhaus.eu) 

Oktatás:  három szinten (teljesen kezdők, „már síeltem”, haladók) 

Oktatók: Kezdők: Büte Zsolt, középhaladók: Kupecz Dávid, haladók: 

Balázs Lajos, snowboard: Antal Tibor 

Árak: gyermek: (15 éves korig)    40.000 Ft + 210 Euro 

  junior és nyugdíjas: (15-18, 60 fölött)  40.000 Ft + 240 Euro 

  felnőtt      40.000 Ft + 260 Euro 

 

 

Az árak tartalmazzák: utazás, szállás, napi 3x étkezés, síbérlet, oktatás. 

Mindenki a saját felszerelését használja. Felszerelés bérlésében tudunk segíteni, 

illetve nekünk is van néhány sílécünk és bakancsunk, amit kölcsön tudunk adni 

(főleg gyerekméret). 

 

 

Jelentkezni lehet a tábor szervezőinél az előleg befizetésével (50 Euro vagy 

10.000 Ft), amit kérünk, november 4-ig fizessenek be, mert a szállást idejében le 

kell foglaljuk. A fennmaradó részt akár részletekben, akár egy összegben, 

januárig kell befizetni. 

http://www.garay-iskola.hu/


 

COVID-19 

 

A beutazási feltételekről kérjük, érdeklődjenek egyénileg. Ha a vírushelyzet 

miatt nem tudjuk lebonyolítani a sítábort, a befizetett összeget 100%-ban 

visszafizetjük. Kivéve, ha utolsó pillanatban kell lemondanunk az utat (indulás 

előtti két hétben), mert ebben az esetben a szállás, a busz foglalója, a 

megvásárolt élelmiszerek, az utasbiztosítás (amit már egy héttel előtte meg 

szoktunk kötni) miatt már nem tudjuk megígérni a 100%-ot. 

 

További tájékoztatást a januárban tartott megbeszélésen adunk. Kérdéseikkel 

forduljanak a szervezőkhöz. 

 

 

A tábor szervezője:  Büte Zsolt – táborvezető  Kupecz Dávid 

     Tel.: 70-2378913   70-4281193 

     butezsolt75@gmail.com 

 


