VPDSZ

Montain ski team
Sítábor 2021.

Szeretettel várunk mindenkit több éve működő sítáborunkba.
A tábor szervezője és a főoktató: Dr. Hidvégi Péter
- 15 év élversenyzői tapasztalat biathlonistaként (sífutás-lövészet)
- többszörös magyar bajnok
- számos világversenyen képviseltem hazánkat
- 15 éves oktatatói tapasztalat
Munkahelyem: Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet (egyetemi docens)
Tíz éve indítunk lesikló és sífutó táborokat. Az oktatásnál tudásszint (kezdő, középhaladó,
haladó) szerint állítjuk össze a gyermek és felnőtt csoportokat.
Az oktatói csapat sokéves oktatói tapasztalattal rendelkezik.
Programok a táborban (szabadon választható):
- reggeli zenés torna
- jóga
- zumba
- gyerekeknek délutáni animációs programok
A szabadon választható programokat Visnyovszky
gyógytestnevelő, gyógypedagógus, alapozó terapeuta tartja.
További lehetőségek (felár ellenében):
- Villach (uszoda)
- Bad Kleinkircheim (termálfürdő)

Barbara

testnevelő,

A tábor helye: Ausztria/Gerlitzen

Ideje: 2021.02.04.-02.09.
Síterep: GERLITZEN ALPE

60 km

500-1911m

1db

8db

Árak:

7db

7db

6db

6db

392 €/felnőtt

2002-2005 között született gyermekeknek 350 €/ gyerek
2006-2014 között született gyermekeknek 307 €/gyerek
Előleg:

100 € (október 30-ig)

Második részlet: a részvételi díj hátralévő részét 2021. január 4-ig kell befizetni.
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Abban az esetben, ha a covid vírus miatt nem valósulhat meg a kiutazás,
(Magyarország nem engedi a kiutazást, vagy nem fogad Ausztria) az előleg és a második
részlet is vissza jár!!!!
Számla igénylést előre kérjük jelezni!
Lehetőség van csoportos biztosítás megkötésére, melyben egy átfogó baleset, betegség,
poggyász, felelősség biztosítás található ára: 520 Ft/nap, valamint egy útlemondási stornó
biztosítás, melynek díja: 2 €/fő.
A Hotel Mittagskogel Villachtól 15 km-re, a Faaker
See partján épült sporthotel. Háromszintes, liftes,
140 férőhelyes. A ház étterme, kandallós társalgója
lehetőséget kínál esti összejövetelekre, TV-nézésre.

Az étteremben bár található, mely hazai,
mérsékelt árakon működik. A házban
gyermek játszószoba színesíti az esti
kikapcsolódást. Disco, asztalitenisz, csocsó!
Elhelyezés:

2-3-4-5 ágyas fürdőszobás/WC-s szobákban. 16 db
2 ágyas, 7 db 3 ágyas, 19 db 4-5 ágyas,
3 db 1 ágyas, 6 db 4-5 ágyas, 2 légteres szoba. A
szobákban
TV,
telefon
található.
Ágyneműhuzatot, törölközőt vinni kell, vagy a
helyszínen bérelhető: 8,5 € / fő

Ellátás: Félpanzió (szabadszedésű büféreggeli és vacsora:
leves + 2 féle főétel). Saját ital és desszert elfogyasztására
lehetőség van az étteremben.
A tábor díjában benne van a szállás, a félpanziós ellátás és 4
napos síbérlet, oktatás, programokon való részvétel. Vacsora
után a gyerekek számára minden este animációs programokat
szervezünk.
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✸✸✸
Jelentkezni a gebelnok@vpdsz.hu e-mail címre kitöltés és aláírás után megküldött
jelentkezési lappal lehet.

Jelentkezési határidő: 2020. október 29. (csütörtök)
A tábort a főszervezők mások részére is meghirdették, így a szabad helyek száma
korlátozott!
A jelentkezések regisztrálása érkezési sorrendben történik, amennyiben a fenti határidőig
betöltésre kerülnek a szabad helyek, erről külön e-mailben értesítünk benneteket.
A jelentkezések nem kerülnek külön-külön visszaigazolásra, értesítést csak annak küldünk,
akinek már esetleg nem tudjuk fogadni a jelentkezését.
A további szükséges információkkal kapcsolatban a szervezők fognak megkeresni és
tájékoztatni mindenkit.
Felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a tábor egyik szervezőjét keressétek bizalommal az
alábbi elérhetőségeken:
Visnyovszky Barbara tel: 0670/268 96 89 vagy bogarka78@freemail.hu

Mindenkit Szeretettel várunk!

4

