
Kedves SkiJAM résztvevők! 

Az alábbiakban szeretnénk a legfontosabb információkat megosztani Veletek a SkiJAM-mel kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen 
olvassátok el ezt a részletes tájékoztatót! 
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1. Általános tudnivalók 
Az utazáshoz érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány szükséges, amit a kézipoggyászba csomagolj. Figyelem: a 
jogosítvány nem alkalmas a személyazonosság igazolására. 
  
Értéktárgyaitokra kérjük fokozottan ügyeljetek, a szobátok ajtaját mindig zárjátok. Különösen figyeljetek oda az indulásnál és az 
érkezésnél kialakuló kavarodásnál. Soha ne hagyjátok felügyelet nélkül a csomagjaitokat! Őrizetlenül hagyott értéktárgyaitokért 
nem tudunk felelősséget vállalni.  

2.  Felkészülés 
A sielok.hu portálon rengeteg hasznos tippet kaphattok a síeléssel kapcsolatban, ezek közül ajánlunk Nektek néhányat. 
Hasznos olvasnivaló a sítúrára utazásról, előkészületekről, felkészülésről 
http://www.sielok.hu/rovat/hasznos/cikk/bepakolas/ 
Szárazedzés 
Azok számára, akik nem sportolnak rendszeresen, de még a rendszeresen sportolók számára is nagyon ajánlott szárazedzésen 
részt venni. A 6 napos síelés olyan intenzív az átlagos életvitelünkhöz képest, hogy felkészülés nélkül nem tudjuk kihasználni a 
lehetőséget teljes egészében, és/vagy sérülés veszélyének tesszük ki magunkat. 
Jó gyakorlati tanácsok, útmutató olvasható itt szárazedzés gyakorlatokhoz: 
http://www.sielok.hu/rovat/hasznos/cikk/szarazedzesek-sitabor-alapozasahoz/ 
Általános tanácsok síelőknek: 
http://www.sielok.hu/rovat/hasznos/cikk/egeszseges-eletmod-es-a-sieles/ 



3. Utazási részletek FONTOS! 
Csomagok: 

Az autóbusz csomagtartójába résztvevőnként egy komplett sí vagy snowboard felszerelés és cipő, valamint egy utazóbőrönd/táska 
(max. 20 kg) helyezhető el, az utastérbe pedig egy kisebb, kézipoggyásznak megfelelő csomagot lehet felvinni!  
Annak érdekében, hogy a csomagok elférjenek, idén a busznál mindenki egy csomagcédulát fog kapni, amit fel kell tenni a 
csomagra, és a sofőrök csak azokat a csomagokat pakolják be, amelyen cédula található. 
A sílécet, snowboardot hordtáskában is fel lehet adni, de ez esetben a léc/deszka mellett – síbot kivételével – semmi más nem 
szállítható a táskában! Több poggyász szállítását az autóbusz személyzete megtagadja! 
Továbbá kérünk Benneteket, hogy a nem tokban hozott síléceket sílécösszekötővel (pár száz forinttért lehet venni sportboltokban 
vagy az interneten) vagy valamilyen arra alkalmas eszközzel (spárga, kötél) kössétek össze, valamint a síbotokat is rögzítsétek 
hozzá. Köszönjük!  
Figyelem! Aki nem hoz sífelszerelést, az is csak egy utazótáskát adhat fel a buszra. 
 
Bevásárlás: Odafele úton lesz lehetőség egy közeli nagy bevásárló központban (Briancon - Carrefour) bevásárolni (kb. 1 
órás szünet keretében).  
Célszerű itt megvenni az élelmiszerek nagy részét, mivel a magyar áraknál nem sokkal drágábbak. A repülővel utazók nem állnak 
meg vásárolni. 
 
Ezen felül a hét folyamán a szállásoktól 100 méteres távolságra is lesz lehetőségetek élelmiszereket vásárolni (Sherpa, Spar).  
 
Élelmiszer árak az általunk használt két boltban (2012. december): 
 

termék Hypermarket 
Briancon 

kis Sherpa 
Vars sífalu 

Tej 1,2 €/liter 0,9-1,25 €/l  
Vaj 2 €/250g 2,49/250g 
Margarin 1 €/250g 2,33/250g 
Camembert sajt 7 €/kg 2,98/250g 
Joghurt 0,45 €/150 g  
Tojás 0,11 €/db 0,25 €/db 
Cukor 1,7 €/kg 1,99/kg 
Baguette 0,5 €/ 250 g 1,2 €/250 g 
Szalámi 4 €/kg  
Kronenburg sör 0,75-1 €/0,5 l 0,9 €/0,5 l 
Koenigsbeer sör 0,5-0,7 €/0,5 l  
Bor, pezsgő 2 €/liter 2,50/0,7dl 
Ásványvíz 0,9 €/liter 0,9 €/liter 
 Gyümölcs 1,5 - 2 €/kg 2,5 €/kg 
Száraztészta 0,6 €/500 g 1,20€/700gr 
Étolaj 1,5 €/l  
Müzliszelet 0,2 €/db 0,4€/db 

 
*Ennél még részletesebb árlistát megtaláljátok a honlapon 
 
Visszafelé is megállunk vásárolni (kivéve repülős transzferbusz, illetve péntek éjszaka hazainduló gyorsjárat), így ajándékokat, 
francia sajtokat, borokat stb. hazafele úton is meg tudjátok venni.  
 

A buszon/transzferbuszon sorra kerülő teendők a következők lesznek: 

 minden apartman válasszon magának egy apartman felelőst (a végleges apartman beosztást és az apartman társak 
elérhetőségét hamarosan mindenkinek megküldjük), akinek a nevét majd bediktálják a buszos kísérőnek, aki körbemegy a 
buszon a következő díjak beszedése végett:  

 kötelező egyéni díjak: 12 euro (idegenforgalmi adó plusz ágynemű díj) Az ágynemű használata kötelező, akkor is ki 
kell fizetni, ha hálózsákban alszol. Sajnos 18 év alatt is kell idegenforgalmi adót fizetni. 

 Kérjük, hogy mindenki pontosan annyi euróval készüljön, amennyit fizetnie kell. 
Továbbá kérünk benneteket, hogy az útlevelet/személyit tartsátok kéznél! 

 
A különböző apartmanoknál a kaució összege és fizetési módja a következő:  
 
Alapszállás - **Eyssina 
5 fős egy légteres stúdiók 
Apartmanonként 200 euró a kaució, amit bankkártyával kell rendezni 
 
Alapszállás - ***Ecrin des Neiges 
6 fős 2, vagy 3 légteres apartmanok 
Apartmanonként 250 euró a kaució, amit bankkártyával kell rendezni. 
 
Extra - ***Bouquetin II.   
10 fős emeletes chalet-k, sorházjelleggel, külön bejárattal. 



Apartmanonként 350 euró, amit bankkártyával illetve készpénzzel is lehet rendezni.  
 
Prémium - ***+ Le Hammeau des Rennes   
Két éve épült 4,6,8 fős apartmanok új sípályával. Ingyenes végtakarítással, törölközővel. 
A 4 fős apartmanoknál 350 euró a kaució, a 6 és 8 főseknél 500 euró, amit bankkártyával vagy kézpénzzel kell rendezni. 
 
A különböző kategóriájú apartmanok elrendezését, külső és belső fotóit épületenként a www.skijam.hu honlapon találjátok meg. 
 
A kauciók recepció általi visszaadása jóval egyszerűbb bankkártyával rendezett kaució esetén, így mi azt javasoljuk, és 
repülősök esetén kifejezetten csak azt támogatjuk. 
 
- Készpénzes kaució esetén az apartmanfelelősök az apartmankulcs átvételéhez hozzák magukkal az apartmantársaktól 
összegyűjtött összeget, azokat a szervezők nem szedik össze a buszon. 
Amennyiben az apartmanban vannak repülős és buszos utazók, akkor kérjük buszos apartmanfelelőst válasszatok, és ő készüljön 
bankkártyával, vagy ha készpénzzel szeretnétek rendezni, és lehet is az adott szálláson, akkor a kaució rá eső részét 
előlegezzétek meg repülővel utazó társaitoknak. 
- Bankkártya esetén az összeget egyes helyeken zárolják a számlán, és  amennyiben kijelentkezéskor minden rendben van, akkor 
a hazaérkezést  követő kb. 7. napon  feloldódik a zárolás. Készüljetek megfelelő fedezettel.  
 
Az alábbi linken láthatjátok a síterep és a szállások elhelyezkedését: 
http://goo.gl/H4Cli 
 
Itt pedig a sí térképet vehetitek szemügyre: 
http://www.sedev.fr/info2008/pistes_plan.asp?pge=pistes_plan 
 

4. Autóbuszos utazás, indulás 
Odafelé két buszos indulási időpont van: 
 
1. Találkozó időpontja: 2013. január 25. (péntek) 15:00 - "4"-es jelű busz 
 
2. Találkozó időpontja: 2013. január 25. (péntek) 19:00 - "1", "2", "3" -as buszok 
 
Helyszín:1111 Budapest Magyar Tudósok körútja  
Térkép: http://goo.gl/H0CBQ 
Itt lehet parkolni is! 
 
A találkozó időpontja azt jelenti, hogy legkésőbb ekkorra kell kiérni a helyszínre. A beszállítás és a pakolás ettől az időponttól 
kezdődik! 
 
Az utazás időtartama: kb. 19 óra 
Várható érkezések: 11:00 és 15:00. A szállásokat azonban kb. egy időben tudjátok csak elfoglalni. 
 
Esetleges  felszállási  lehetőségek:  Budapest,  Siófok. Aki Siófokon szállna fel, kérem jelezze ezt! A busz kb. este 21.00 körül ér 
Siófokra. 
 
Minden buszon lesz egy buszkísérő a szervezők közül, aki segíteni fog az út során, illetve rendelkezésére áll, ha bármi probléma 
adódna. 
A buszbeosztást, ülésrendet, a buszkísérők nevét, a buszok rendszámait az indulás előtt fogjuk megírni. 
 
 
Hazafelé három indulási időpont van: 
1. Hazaindulás várható időpontja: 2012. február 1. (péntek) este 24:00 - "1" 
Hazaérkezés várható ideje: február 02. (szombat) 17.00 (+/- 2 óra) 
 
2. Hazaindulás várható időpontja: 2012. február 2. (szombat) reggel 11.00 - "2" 
Hazaérkezés várható ideje: február 03. (vasárnap) reggel 05.00(+/- 2 óra) 
 
3. Hazaindulás várható időpontja: 2013. február 02. (szombat) 17:00 - “3”, “4” 
Hazaérkezés várható ideje: február 03. (vasárnap) 11.00 (+/- 2 óra) 
 
A péntek éjfélkor hazainduló busz utasai már este (várhatóan 20:00-ig) kicsekkolnak, átadják az apartmant a recepción általuk 
egyénileg egyeztetett időpontban. Ők 20.00-kor pakolnak be a buszokba a Bouquetin 2 házak előtt. Az eredményhirdetés, illetve a 
záróbuli első pár órája után a SkiJAM záróparty sátra elől indul a buszuk haza. 
 
Akik nem síelnek, de maradnak szombat délutánig ők a következő programlehetőségekkel élhetnek: városnézés Vars-ban, 
hótalptúra (fizetős) (túristainformációnál lehet jelentkezni), korcsolyapálya stb. 
 
Tervezett útvonal:  
Budapest - Siófok - Letenye - Ljubljana - Trieste - Velence - Verona - Milano - Torino - Oulx - Briancon -  Guillestre - Vars 
 
Pihenők/WC: A busz 3-4 óránként áll meg kb. 20 percre. A fedélzeti WC technikai okok miatt nem fog üzemelni! 



 
DVD/videó: A buszokon DVD lejátszó működik, filmeket nyugodtan lehet hozni (sőt kérünk Titeket, hozzatok is!) 

5.  Repülős utazás   
 
Repülős utazóknak a beszállókártyákat központilag intézzük, így azzal nem kell törődnötök. A személyi igazolványotokat, vagy 
útleveleteket azonban tartsátok elől. 
 
Találkozás: 
Ferihegy 2B terminálon a check-in pultoknál 2013. január 26. szombaton 14.30-kor. 
 
Indulás Budapestről: 16:05, Érkezés Genfbe: 18:05 
Járatszám: Easyjet 1334 
Transzferbusz várható érkezése a szállásra: 23:00 
Fontos, hogy a repülősök nem állnak meg Brianconban vásárolni, de nem kell aggódnotok, a helyi Sherpa hasonló áron kínálja a 
termékeit. 
 
Hazafelé 
Transzferbusszal tervezett indulás Genfbe: szombaton reggel 7:00 óra, érkezés a reptérre: 12:00 
Indulás repülővel Genfből: 13:40; Érkezés Budapestre: 15:30 
Járatszám: Easyjet 1331 
 
A repülőre csak 1 db, fedélzetre felvihető kézipoggyászt lehet felvinni (mérete: 25x45x56 cm). A repülőn tiltott felszereléseket 
(olló, bicska, 100 ml-nél nagyobb folyadékok stb.) a busszal előreküldött nagy csomagotokba tegyétek! 
 
Az egy db nagy csomagotokat (max. 20 kg) és a sí, vagy snowboard felszereléseteket a délután 3-kor induló busz ("4"es busz) 
indulásához hozzátok ki, amit elkülönítve fogtok bepakolni a buszon levő utánfutóba. Ezt a szervezők ott helyben koordinálják. A 
csomagokat sajnos nem tudjuk máskor átvenni, így ha nem tudsz a busz indulásához odajönni, kérj meg valakit, hogy a 
csomagodat odavigye! 
 
Bepakolás időpontja repülősöknek: 2013. január 25. (péntek) 15:00 
Helyszín: 1111 Budapest Magyar Tudósok körútja 
link: http://goo.gl/H0CBQ 
 
Fontos:  Mindenki fejenként 1, azaz egy csomagot hozhat. Mindenki kap majd egy megkülönböztető csomagjegyet, amit a 
csomagjára ragasztunk, és akinek 1-nél több csomagja van, annak a másodikat itthon kell hagynia. Ezt nagyon szigorúan vesszük, 
csak így férünk be! Kérjük, hogy a síléc tartó táskával se trükközzetek, ellenőrizni fogjuk. 
 
Hazafelé a repülősöknek szintén péntek este kell a csomagjaikat összerakni, azaz az utolsó éjszakára már csak a kézipoggyász 
marad veletek! Erre hangsúlyozottan figyeljetek. Ez két okból van: egyrészt a szombat regel 7.00-as indulást segíti, másrészt az a 
busz, amely a cuccaitokat viszi haza már pénteken elindul, hogy veletek egy időben érjen Budapestre, 17 órára! 
Emiatt kérjük, hogy péntek este 20.00-ra mindenki pakolja össze a nagytáskáját és a sílécével, bakancsával együtt hozza azt a 
Bouquetin 2 házak elé, a nagyparkolóba! 
 
A kicsekkolásotok iején reggel 6.00 és 7.00 között nem lesz még recepció, így egy SkiJAM szervező fogja átvenni az 
apartmanokat. A kauciót mi intézzük Nektek, de pont emiatt azon apartmanok, ahol csak repülősök vannak, fontos, hogy a 
kauciót bankkártyával rendezzék! Azoknak, akik készpénzben rendezik, sajnos nem tudjuk megoldani a pénz visszaadását! 
 
Hazaérkezéskor a csomagjaitokat és felszereléseiteket szombaton kb. 17 órakor vehetitek át ugyanott, ahol feladtátok azt. Mivel a 
busz a repülő megérkezésekor már Budapest közelében lesz, így a repülős csoportkísérőnk fog titeket tájékoztatni a busz pontos 
érkezéséről. A busz legkésőbb az érkezést követő 1 óráig vár. A gazdátlan csomagok elszállítását és tárolását nem tudjuk vállalni. 
 

6.  Egyéni utazás személyautóval 
Egyéni utazóknak hirdetjük, hogy lehetőséget biztosítunk a csomagok egy részének autóbuszra való feladására 10 
€/csomag/irány, vagy sportfelszerelés/irány költség fejében. 
Amennyiben ez segíti az utazásotokat, kényelmeteket a személyautókban, akkor erre kérjük emailban (info@skijam.hu) előre való 
jelentkezéseteket. 
 
Útvonal: 
Budapest - Siófok - Letenye - Ljubljana - Trieste - Velence - Verona - Milano - Torino - Oulx - Briancon -  Guillestre - Vars 
Távolság: 1250 km 
Várható utazási idő: 14 óra 
Autópálya-díjak kb. (összesen 120-130 euró/szgk): 
● Ausztria: 8 euró, vagy Szlovénia: 2 x 15 euró 
● Olaszország: Ausztria felől: oda-vissza 113,8 euró, Szlovénia felől 101,2 euró 
 
Hágók: fontos információ az útvonal tervezéséhez, hogy a francia hágóutak többsége a tél folyamán végig zárva van, és többnyire 
a tetejükön több méteres hóakadály állja a közlekedés útját. Kérjük tehát, hogy a piros zárva ("Fermé") táblával jelzett útszakaszra 
semmiképp ne hajtsatok fel! Több ilyen országutat télen sípályaként is használnak (Pl. Val Cenis, Val d'Isére). A lezárt hágók 



sajnálatos módon mégis megjelennek a GPS-ek útvonaltervezésében, de ezeket az utakat ne vegyétek figyelembe! A következő 
hágók biztosan zárva vannak: Col de Mont Cenis, Col d'Iséran, Col du Petit St. Bernard, Col du Galibier, Col de la Croix de Fer, 
Col du Glandon, Col de la Madelaine, Cormet de Rosseland, Col de la Colombiére, Col de Vars, Col d'Allos, Col de la Cayolle, Col 
de la Moutiére, Col de la Lombarde. 
 
Hólánc: a magasabban fekvő utakon hóeséskor vagy síkos útviszonyok esetén a rendőrök gyakran előírhatják hólánc használatát, 
tehát mindenképp legyen az autóban! 
Idéntől Franciaorzágban kötelező a személyautókban alkoholszondát tartani, de márciusig csak figyelmeztetnek. 
 
Autós utasoknak érkezés 16-18 óra között! 
Tőlük a helyszíni díjakat az apartmanok elfoglalásakor szedjük be. 
Kültéri autóparkoló ingyenes, a prémium szálláshoz ingyenes fedett parkoló tartozik. 
 

 
 

7. Érkezés, szállás elfoglalása 
 
A hamarabb érkező buszosoknak két program lehetőséget biztosítunk, a szállás elfoglalásáig. 
1: Napoleon ház havas túra (gyalogtúra, ezért bakancs, kamásli és sínadrág legyen  előkészítve) 
2: sífalu bemutatás egy szervező vezetésével 
 
A check-in menete (csak és kizárólag az apartmanfelelős végzi, a többiek addig kipakolnak a buszból): 
 

1.  apartmankulcs és apartmanleltár* átvétele a recepciónál a szervezőktől 
2.    apartman elfoglalása után az apartmanleltár* kitöltése 
3.    kitöltött apartmanleltár* leadása a recepción 
4. apartmannal kapcsolatos esetleges problémák bejelentése a francia recepciósoknál 

 
*egyes szállásokon, (pl. Eyssina nincsen apartmanleltár) 

 
A síbérleteket apartmanfelelősök eligazításakor  osztjuk ki apartmanonként. Az apartman többi lakójának az apartmanfelelős 

adja át a síbérleteket. Érdemes azzal kezdeni, hogy lefotózod a síbérletedet, vagy felírod a rajta szereplő kódszámokat, 
amely elvesztés esetén esetleg segíthet letiltani. 

 

8. Egyéb információk 

8.1 Biztosítás 

Ne felejtsétek, hogy az utazás időtartamára kötelező valamilyen utasbiztosítást kötnötök. A EU TB kártya hasznos, de nem 
elegendő. Azoktól, akik ezt nem rajtunk keresztül igényelték, kérjük, hogy hozzák magukkal az egyéni biztosításuk másolatát, 
bankkártyához tartozó biztosítás esetén a biztosítási feltételeket. A buszosok a buszon, az autósok pedig az apartmanok 
átvételekor szíveskedjenek azt megmutatni a szervezőknek. Az asszisztenciaszámot és a kötvényszámot mindenki készítse elő, 
amelyet a szervezők az út során feljegyeznek. Amennyiben kiderül, hogy nincs valakinek biztosítása, annak a helyszínen 
interneten kötünk, a költségek felszámítása mellett! 
 
A közösen kötött biztosítást a buszosok és a repülősök azonnal indulás után, az autósok pedig az apartmanok elfoglalásánál 
kapják meg. A kötvényszámot addig is e-mailben meg fogjuk küldeni. A biztosítás személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt 
érvényes! Amelyiknek a számát megadtátok, arra kötöttük a biztosítást, így ez a dokumentum mindig legyen nálatok, a pályán is! 
Baleset, vagy bármilyen egyéb kár esetén, fontos, hogy 24 órán belül jelentsétek be azt a biztosítónak! Az ehhez szükséges 
információkat a kártya tartalmazza. Fontos, hogy baleset-, vagy kár esetén először hívjátok fel a biztosítási kártyán szereplő 
segélyhívó számot. 
 



8.2 Kedvezményes sízokni 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz lehetőség kedvezményes áron Dr. Sox sízoknit rendelni. 
Aki érdeklődik a zokni iránt, melynek ára 1000 Ft/pár, kérjük az utazással kapcsolatos űrlapon rendelje meg előre. Fizetni a 
helyszínen tudtok majd az első estén. Ha szeretnétek, zoknit az alábbi linken tudtok előrendelni: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFo2R3phSUlDZW1FMVJ0elVRTGo1ZXc6MQ#gid=0 
 
Saját célra, illetve ajándékozási célra is megadható különböző méret és hozzá a kérhető darabszámok. 
SkiJAM felvarró vásárlására is lesz lehetőség. 
  

8.3 Kedvezményes felszerelésbérlés Franciaországban 

Még van lehetőségetek Franciaországban kedvezményesen (50%) felszerelést bérelni!  
Kérjük ezt még a tábor előtt jelezzétek (legkésőbb január 22.-éig, kedden délen)! 
 
6 nap esetén: 

 2-3 éves kezdő szett (csak sífelszerelésnél)*: 50 euró 
 Snowboard/sí felszerelések: 

o Új kezdő szett: 62 euró (123 euro helyett) 
o Középhaladó szett: 74 euró (147 helyett) 
o Haladó szett: 83 euró (165 helyett) 
o Kezdő síléc / snowboard : 38 euró 
o Középhaladó síléc / snowboard : 50 euró 
o Haladó síléc / snowboard: 59 euró 
o Sí / snowboard cipő: 24 euró 
o Sisak: 13 euró (26 helyett) 

7 nap esetén : 

 2-3 éves kezdő szett (csak sífelszerelésnél): 59 euró 
 Snowboard/sí felszerelések: 

o Új kezdő szett: 71 euró (141 euró helyett) 
o Középhaladó szett: 84 euró (168 helyett) 
o Haladó szett: 95 euró (189 helyett) 
o Kezdő síléc / snowboard : 44 euró 
o Középhaladó síléc / snowboard : 58 euró 
o Haladó síléc / snowboard: 68 euró 
o Sí / snowboard cipő: 27 euró 
o Sisak: 16 euró 

 
(szett: síléc + bot + sícipő, vagy snowboard + cipő) 
 
*A 2-3 éves kezdő sífelszereléseket a szállástól kb. 10 percre, a központban van lehetőség átvenni a Skiset üzletében, az 
újabbakat pedig a szálláshoz közeli boltban. A felszerelésekért mindenki maga felel, viszont 1-2 euro/nap-ért lehet biztosítást kötni 
a kölcsönzött eszközökre. 

 
8.4 Felszerelésbérlés Magyarországon 

Lehetőség van kedvezményesen sí-, vagy snowboard felszerelést bérelni egy magyar kölcsönző jóvoltából is. Az átvételi napokat 
és az utazás napjait sem számolják fel. Hivatkozzatok a SkiJAM-re! Ekkor a neveteket kikeresik a résztvevők listájából, és 
megkapjátok a kedvezményt. 
 
Kölcsönzés ára a teljes táborra: 
Médium (kezdő) sí/snowboard szett (léc+bot/board+cipő): 10 000 Ft 
Quality (középhaladó) szett: 13 000 Ft 
Top (haladó) szett: 18 000 Ft 
Csak léc: Médium: 7 500 Ft, Quality: 9 000 Ft, Top: 14 000 Ft 
Csak cipő: Médium: 4 000 Ft, Quality: 4 000 Ft, Top: 7 000 Ft 
Bukósisak: 2 500 Ft 
Helly Hansen és egyéb noname síkabát, és nadrág bérlése: 7000 Ft/db, vagy 11 000 Ft/szett 
Erre NEM kell jelentkezni nálunk! A díjat a kölcsönzőben személyesen kell fizetni. 
A felszerelés kölcsönzésekor 7 500 Ft (top kategóriánál 20 000 Ft) kauciót kérnek, amelyet szintén a boltban kell kifizetnetek. 
Top: egy-két éves Atomic, Head, Fischer szlalom és lesikló csúcskategóriás sílécek profi kötéssel. 
Atomic, Salomon, Dalbello, Lange sícipők párszor használt állapotban haladóknak való flex-index-el. 
 
Quality: egy-két éves bárki számára könnyen kezelhető Atomic, Salomon, Fischer, Head szép állapotú lécek. 



Kiváló állapotú Technica, Atomic, Salomon, Dalbello sícipőkkel. 
 
Medium: 2-4 éves Atomic, Head, Völkl jó állapotú könnyen kezelhető sílécek. 
Kiváló állapotú Technica, Atomic, Salomon, Dalbello sícipőkkel. 
 
A kölcsönző neve és címe: SKILAND (www.skiland.hu), 1112 Budapest, Budaörsi út 165. 
  

8.5 Sí és snowboard oktatás: 

!!! Még van pár hely a meghirdetett oktatásokra !!! 
Az oktatásra jelentkezetteknek garantáljuk a magyar nyelvű oktatót, a kiscsoportot (max. 10 fő), illetve haladóbb szinteken egy-egy 
videóelemzést is. 
5 napon keresztül napi 2 órában. A középhaladó és haladó síoktatáson résztvevők megfelelő feltételek, és sítudás esetén oktatóval 
vezetett szűzhósíelésen is részt vesznek a hét folyamán. Erre az idei pályarendszer kiváló, reméljük a hóviszonyok is azok 
lesznek.  
Középhaladó és haladó szinteken, illetve snowboard esetében az oktatás önköltséges. Ára a teljes hétre 20 euró, ez egy órára 
kiszámítva 2 euró. Aki előre nem jelentkezett, az a helyszínen már nem tud csatlakozni a kedvezményes oktatáshoz. Igény esetén 
van lehetőség privát órát is venni az oktatóktól kb. 20-50 euró/óráért. 
Idén lesz freestyle-oktatas is! A freestyle-oktatás ugyanúgy napi 2 órában 3 napon keresztül tart, díja a 3 napra 25 euró. A 
tanfolyamot Perge Dávid magyar freestyle-os, a freeski maffia tagja vezeti.  
Erre jelentkezni emailben lehet az info@skijam.hu címen.   
A helyek korlátozottak, mivel maximum 12 fő vehet részt az oktatáson. A helyeket az emailek beérkezési sorrendjében töltjük fel! 
Az oktatáson ajánlott protektorral, illetve twin-tip léccel részt venni, de ez nem feltétele a részvételnek. Követelmény azonban a 
középhaladó sítudás, illetve a bukósisak viselése.  

9. Infopult és programok: 
 

Minden nap a szervezői szálláson (Bouquetin II. első apartman) egy órában rendelkezésetekre fognak állni a szervezők, akik 
minden kérdésetekre ígyekszenek választ adni (vagy találni). Nyitva tartás: 18:00-19:00.  
Első nap, az érkezési nap 17:00 - 20:00.  
Itt kérhettek információkat az aktuális napi programokról, és ugyanitt jelentkezhettek is azokra. 
Itt vehetitek át az előre megrendelt sízoknikat, felvarrókat, és itt lesz lehetőségetek a síléceket, snowboardokat waxoltatni a 
SkiJAM infópultnál. Profi melegwaxoltatást tudtok majd igénybe venni (tisztítás, régi wax eltávolítása kefével, melegwaxolás, 
lehúzás citlinggel) mindössze 3 euróért/ snowboard, vagy pár síléc.  
Ugyan itt tudjátok kikölcsönözni a laser tag rendszert, ha kedvetek van játszani egyet. Várhatóan lesz lehetsőg twin-tip lécek 
tesztelésére, amelyeket helyszíni előjelentkezéses foglalás alapján szintén itt tudtok átvenni,  és ide kell visszahozni. 
 
Csak szemezgetve, a következő programok várnak rátok: 

-     játékest, tea sarok, pókerbajnokság 
-     sportnap a www.síelők.hu nyereményeivel 
-     éjszakai túra 
-     borJAM 
-     filmvetítés 
-   síverseny értékes nyereményekkel, amelynek támogatói a www.sielok.hu a Mátraszentistváni Sípark és az Egri Korona 
Borház.  
-       ingyenes saját rendezésű buli csak SkiJAMes résztvevőknek 
-       „Laser tag” nappal és éjszaka az apartman faluban 
-       hangulatos tábortűz a havon, forraltborozással 
-       sí- és pókerverseny értékes nyereményekkel 
-       magyar nyelvű mise 
-       squash bajnokság 

Támogatóink:  
 

              

 

 



 

Felszereléslista 
 
Gyere nyugodtan sporttáskával, abban könnyebb rendet tartani, de fontos, hogy: a sí, vagy snowboard felszerelésen (csak az 
egyik) kívül csak egy nagy táskád lehet a busz csomagterében, és csak egy kis táskád az ülőhelyed alatt/fölött. 

 
Szükséges minden, ami egy 8 napos utazáshoz kell 
Plusz (síelés miatt): 

 Sínadrág 
 Síkabát 
 Síkesztyű 
 min. 3 pár sízokni* 
 Bukósisak (mindenkinek nagyon ajánlott, különösen kezdőknek, 18 éven alattiaknak. Kezdő sí vagy snowboardoktatáson 

részt vevőknek kötelező. Nem kerékpáros!) 
 Normál vagy sötétített síszemüveg, vagy napszemüveg 
 Naptej/napkrém 20-30 faktor felett 

 
Felszerelés, tehát: (ha bérelnél, akkor lehetőleg kint Fr.o.-ban tegyed, ára majdnem ugyanannyi) 

 Sí vagy snowboard cipő (külön táskában/szatyorban) 
 Léc vagy deszka összekötve síbottal 

 
Ajánlott, mert jól szokott jönni: 

 Szőlőzsír, kézkrém, papírzsebkendő 
 Símaszk, sál, sapka 
 termosz (pl. két emberenként 1 db) 
 Papucs vagy benti cipő 
 Enni és innivaló kis táskádban az útra 
 Költőpénz €-ban   

Egyebek: 

 Tisztítószerek, WC papír 
 kb. 10 tabletta a mosogatógéphez/apartman 

 
Kötelező (a buszon legyen nálad) 
 

 Személyi igazolvány, vagy útlevél 
 Biztosításod Assistance telefonszáma és a te kötvényszámod, ha NEM az általunk szervezett csoportos biztosításod 

egyikét kötötted meg 
 kötelező díjak (12 euró IFA és ágyneműdíj), illetve bankkártya, vagy készpénz a kaució rendezésére (apartmantársaiddal 

egyeztetve) 

 


