
SkiJAM 2018 - olasz-francia síszafari 
2018. január 20.- január 27. (repülővel utazóknak)  
2018. január 19. - január 28. (busszal utazóknak)  

Puy Saint Vincent – Franciaország  
 
Kedves SkiJAM érdeklődő! 
Már a 8. SkiJAM tájékoztatóját olvasod! Összeszokott csapatunk nyár végén hozzáfogott a 
munkához, hogy a cserkészek és barátaik számára szervezett nyílt sítábort egy olyan 
“téli vakációvá” varázsolja, ahol a síelés és a bulik mellett a közösség összehozására, a 
színvonalas programokra és a közös kikapcsolódásra fektetjük leginkább a hangsúlyt. A már 
megszokott programokon túl idén is készülünk némi újdonsággal nektek, pl. buszokon végre 
extra lábtér, illetve a síszafarizás, amivel a legnagyobb olasz és francia pályák közül többen 
is síelhetünk. 
 
Idén az általunk is nagyon megszeretett és jól bevált helyszínre, Puy Saint Vincent-be és a 
környékbeli világhírű (Les2Alpes/FR, Serre Chevalier/FR, Sestriere/IT) síterepeire térünk 
vissza. 
 
Várhatóan idén is hamar el fognak kelni a helyek, főleg a repülős utazással 
meghirdetettek, így érdemes még az előjelentkezési időben kedvezményesen jelentkezni. 
Természetesen várólistát ez alkalommal is vezetünk (buszos, repülős és egyéni 
jelentkezőknek egyaránt), ahonnan lemondás esetén be lehet kerülni a tábor résztvevői közé. 
Az alábbiakban a táborral kapcsolatos legfontosabb információkat olvashatjátok. 
Olvassátok!  
 
1. Részvételi díjak:  
● Buszos utazással alapszálláson: 314 €/fő / 299* €/fő 
● Repülős utazással, transzferrel: + 125 €/fő  
● Egyéni utazással: - 50 €/fő  
● Extra szállás + 10 €, prémium szállás +25 €.  
*Cserkészek és/vagy akik legalább négy SkiJAM-en résztvettek, 15 € kedvezményt kapnak!  
A részvételi díj tartalmazza:  
● 6 napos Puy Saint Vincent síbérletet 75+34 km sípályára 
● kiegészítő síbérletet a meghirdetett síszafaris napokon Les2Alpes (250 km), Serre 
Chevalier (250 km), Sestriere (400 km) pályáira 
● pályaszállást 1800 m-en 4-10 ágyas apartmanokban és chalet-ban 
● utazást idén extra lábterű buszokon (autóbusszal vagy repülővel utazóknak)  
● csak SkiJAM-esek számára szervezett nappali és esti programokat. 
Nálunk nincsen adminisztrációs, regisztrációs díj és egyéb rejtett költségek! 
 
A részvételi díj NEM tartalmazza:  
● ellátást  
● idegenforgalmi adót (kb. 9 €/fő/hét)  
● ágynemű használati díjat (Előre foglalva 6 €, helyben 10 €. Idén nem kötelező.) 
● törölköző használatot 
● apartman kauciót, ami 450 €/apartman (az apartmanok eredeti állapotban való átadásakor 
visszajár és fizethető bankkártyával is) 
● végtakarítást 
● betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.  
 
A következő kedvezményes lehetőségekkel élhettek:  
● kedvezményes sífelszerelés-bérlés Franciaországban (59-85 €/szett)  
● kedvezményes sífelszerelés-bérlés itthon (kb. 13-22e Ft/szett)  
● kedvezményes síoktatást (20, ill. 40 €/hét)  
● kedvezményes csoportos biztosítás (20 €)  
 



2. A síterep  
Puy St. Vincent Franciaország egyik legkedveltebb és legismertebb síterepe. Északi 
fekvése miatt meglehetősen hóbiztos, ráadásul a pályák közel 50%-a hóágyúzható, így 
garantált, hogy bármelyik téli hónapban érkezünk, biztos legyen a síelés öröme. 
Változatos kék és piros pályák várják a kezdő és középhaladó síelőket, a profik pedig 
számos fekete pálya közül válogathatnak. A síterep legmagasabb pontjáról, a la Pendide-
ről induló pályák igazi kihívást jelentenek a már nagyon gyakorlott, haladó síelők 
számára. A snowboardosokra is gondoltak a pályarenszer kialakításakor, így egy 
nagyobb hópark és boardercross pálya áll rendelkezésükre. Síelés után pedig jobbnál 
jobb lehetőségek közül válogathatunk, megmártózhatunk a kültéri medencékben, van 
korcsolyapálya, éttermek és szórakozóhelyek szolgáltatásait élvezhetjük.  
 
Magasság: 1400-2750 méter 
Sípályák hossza: 75+34 km* 
Pályák nehézsége: 28 km kék - 34 km piros - 13 km fekete 
Liftek száma: 12 db, ebből 7 db ülős és 5 db húzólift 
Extrák: ingyenes éjszakai sízés, korcsolyapálya, hópark, boardercross pálya, elkerített 
tanuló övezet, pályán kívüli csúszás lehetősége 
További infók: http://sielok.hu/siterep/puystvincent/  
*Ingyenes síbusszal negyed óra alatt megközelíthető a Pelvoux-i pályarész további 34 
km sípályával 
Sítérkép: http://goo.gl/vXu7R9 
 

Síszafari: 
A hét több napján is lehetőség lesz a környék összesen 1200 km sípályáin síelni. A hét során 
várhatóan Les2 Alpes, Serre Chevalier és Sestriere és Pelvoux pályáira megyünk át 
buszokkal. A buszút díja oda-vissza kb. 4-8 euró. A buszok reggel indulnak, hogy nyitásra 
odaérjenek az adott síterepre és zárás után indulnak vissza. A helyek száma a buszokból 
adódóan limitált, emiatt előre jelentkezni kell majd, több információt a helyszínen kaptok. 
 

3. A szállás  
Szállásaink Puy Saint Vincent legmagasabb részén helyezkedik el 1800 méteren. A fő 
szállásunk (extra és prémium szállások) aljában egy pékség és gyorsétterem működik, de 
van sportbolt, síkölcsönző, bár, étterem is a közelében. 
A sífalu nagy központja 1600 méteren kb. 5-10 perc sétára van, ahová nappal síbusz is 
közlekedik, illetve csúszva is elérhető. A központban, ahol a közösségi termünk is 
található szupermarket (Sherpa), további üzletek, bárok, éttermek, turista információ 
várnak. 
 
Az összes szállás pályaszállás, hiszen 0-100 m-re vannak a sípályáktól. Ezek a 
távolságok sokszor egy síúton már csúszva tehetők meg. Az alapszállástól némi 
emelkedőn való felkapaszkodás előzi meg a síútra való kijutást.  
Mindegyik apartman konyhája teljesen felszerelt: hűtőszekrény, elektromos főzőlap, 
mosogatógép található, a nappalikban pedig TV. Wifi idén az apartmanokban is 
ingyenes az alapszállást kivéve. TV távirányítót térítés ellenében adnak. 
Kényelmetek érdekében az extra és prémium szállásokon idén nincsen emeletes ágy! 
 
Alapszállás - ***Hameau des Ecrins 299€/314€* 
A Hameau Des Ecrins 12 emeletes apartmanház két kijárattal rendelkezik, a 11. és a 4. 
emeleten, ahonnan kb. 100 m sétával megközelíthetőek a pályák. Az első kijárattól 
néhány perces sétával megközelíthető a Chaumiere étterem, fentről pedig 2 perc a 
TomRaider reggeliző-kávézó hely és a SkiJAM többi szállása. A 4-6 fős szállások 
mindegyike fantasztikus kilátást nyújtó terasszal rendelkezik. 



 4 fős apartman 24 m2 1 kihúzható ágy az étkezős nappaliban + 1 kabin két külön 
ággyal + 1 teljesen felszerelt konyha + 1 fürdőszoba + WC + terasz 

 6 fős apartman 32 m2 1 kihúzható ágy az étkezős nappaliban + 1 szoba 
franciaággyal+ 1 kabin emeletes ággyal +1 teljesen felszerelt konyha + 1 
fürdőszoba + WC + terasz 

 
Extra szállás - ***Dame Blanche Residence 309€/324 €*  
A pálya közvetlen szomszédságában épült Dame Blanche egyike a legszínvonalasabb 
apartmanházaknak Puy-ben, valamint itt találhatóak a legnagyobb alapterületű 
apartmanok is így társaságoknak és/vagy sok felszereléssel érkezőknek kíváló. Kültéri 
fűtött medencéje páratlan élményt nyújt napsütésben és hóesésben egyaránt (januári 
nyitvatartása kérdéses). Az épület tövében található egy apró pékség, kávézó egy 
kellemes terasszal, sőt itt az alapvető élelmiszereket is meg tudjátok vásárolni. 

 2 fővel foglalt 4 fős apartman (ugyanaz, mint a 4 fős, de két fővel foglalva+2 
üreságydíj) 

 2 légteres 4 fős apartman 30 m² 1 kihúzható ággyal az étkezős nappaliban + 1 
szoba franciaággyal + 1 teljesen felszerelt konyha + 1 fürdőszoba + WC + terasz 

 3 légteres 6 fős apartman 35 m² 1 kihúzható ággyal az étkezős nappaliban + 1 
szoba franciaággyal + 1 teljesen felszerelt konyha + 1 fürdőszoba + WC + 1 
kabin két ággyal + terasz 

 4 légteres 8 fős apartman 45 m² 1 kihúzható ággyal az étkezős nappaliban + 1 
szoba dupla ággyal + 1 szoba két ággyal + 1 teljesen felszerelt konyha + 2 
fürdőszoba + 1 WC + 1 kabin 2 ággyal + terasz 



 
Prémium szállás – Dame Blanche Chalet 324€/339 €*  
Ez az extra szállás külön faháza, tágasabb 6,8 és akár 10 fős apartmanokkal. A chalet-
kban az apartmanotok ajtaja nem egy belső folyósóra nyílik, hanem gyakorlatilag a 
sípályra, vagy az emeletiek egy külső lépcsőre, így a síelés tényleg karnyújtásnyira van.  

 3 légteres 6 fős apartman 40 m2 1 kihúzható ágy az étkezős nappaliban + 1 
szoba dupla ággyal és zuhanyzóval + 1 teljesen felszerelt konyha + 1 fürdőszoba 
+ WC + 1 szoba két külön ággyal + terasz 

 4 légteres 8 fős apartman 50 m2 1 kihúzható ágy az étkezős nappaliban + 1 
szoba dupla ággyal + 1 szoba két külön ággyal + teljesen felszerelt konyha + 2 
fürdőszoba + 1 WC + 1 kabin két külön ággyal + terasz 

 5 légteres 10 fős apartman 60 m2 1 kihúzható ágy az étkezős nappaliban + 1 
szoba dupla ággyal + 2 szoba két külön ággyal + teljesen felszerelt konyha + 2 
fürdőszoba + 1 WC + 1 kabin két külön ággyal + terasz 

 
*cserkész, ill. törzsrésztvevői / normál részvételi díjak október 25-ig  

4. Az utazás  
Az utazás közösen autóbusszal, közösen repülővel + transzferbusszal, vagy egyénileg 
történik. 
 
a) Autóbusszal  
Idén extra lábterű és nagyobb csomagterű buszokat vetünk be a kényelmes utazásotok 
érdekében, hogy a síelés ezen kevésbé kellemes részén lehető legkevesebb gyötrelemmel 
túljussunk. Továbbra is szigorúan vesszük, hogy mindenki csak egy nagy táskát hozhat, 
hogy plusz csomagok ne zavarjanak másokat az utastérben. Az autóbuszok Budapestről 
pénteken délután, illetve a kora esti órákban indulnak és szombaton a kora délutáni, 
illetve esti órákban érnek Puy-be. Szombat délelőtt, illetve délután indulunk haza, és 
vasárnap hajnalban, illetve kora délelőtt érkezünk vissza Budapestre.  
 
Előzetes egyeztetés után, idén is van lehetőség plusz csomagok buszra feladására. Egy 
csomag (nagy táska vagy hűtőtáska vagy sportfelszerelés) oda-vissza összesen 15 €. 
(Csak egy irányba szintén ennyi.) Kérjük, hogy december 5-ig e-mailben jelezzétek 
igényeiteket, mert eszerint kell a hellyel számolnunk! 
 
b) Repülővel – korlátozott létszámban 
Szombaton dél körül indulunk a Liszt Ferenc reptérről Milánóba. Innen saját 
transzferbusszal utazunk át Puy-be, ahová este érkezünk meg. A sífelszereléseket és 
táskákat (kézipoggyászon kívül) busszal szállítjuk ki. Ezeket pénteki nap folyamán kell 
elvinni a buszokat biztosító partnercég telephelyére. 
 
Visszafelé szombat korán reggel indulunk a genfi reptérre, ahonnan délután 
megérkezünk Ferihegyre. A feladott felszerelést a vasárnap reggeli órákban lehet 
átvenni. A felszereléseket sajnos nem tudjuk előbb átvenni vagy később visszajuttatni, 
ezért a repülővel utazóknak erről egyénileg kell gondoskodniuk. 
 

A repülős utazás korlátozott létszámban vehető igénybe, többletköltsége 125 € a 
normál buszos utazás árához képest (repülőjegy, csomag és felszerelés szállítása, 
transzfer). Kérjük, hogy a jegyvásárlás miatt, ha repülővel jönnétek, minél hamarabb 
jelentkezzetek! Mindig igyekszünk még kényelmesebbé tenni a repülős utazást azzal, 
hogy a legoptimálisabb menetrendű repülőjáratot választjuk. Emiatt különbözik az 
érkezési és az indulási repülőtér. 
 
Mivel az uticélunk 2-300 km-es körzetében több olyan reptér is található, ahová közvetlen fapados 
összeköttetés van Budapestről, ezért a menetrendek és árak esetleges változása, valamint a jelentkezők 
létszámának függvényében a változás jogát fenntartjuk. 
 



Csak transzfer: Európa más városaiból érkezőknek lehetőséget biztosítunk, hogy 
Milánóból, a repülősök transzferbuszával jussanak el a síterepre, illetve hazafelé 
Genfbe. Korlátozott számban érhető el, jelentkezési sorrendben!  
 
c) Egyéni utazás autóval  
● Egyénileg utazóknak ajánlott útvonal: Budapest - Siófok - Letenye - Ljubljana - 
Trieste - Velence - Verona - Milano - Torino - Oulx - Briancon – Puy Saint Vincent 
● Távolság Budapesttől: 1240 km, autóval: kb. 13 óra  
● Autópálya-díjak kb. (összesen 120-130 €/szgk):  
● Ausztria: kb. 10 €, vagy Szlovénia: 2 x 15 € (mikrobusszal 2x40 €)  
● Olaszország: Ausztria felől: oda-vissza kb. 120 €, Szlovénia felől kb. 110 €  
Idén is van lehetőség csomagok buszra feladására előzetes egyeztetés után (lásd: buszos 
utazásnál). 
 
5. Kedvezményes sí- és snowboardoktatás videóelemzéssel  
A kezdő síoktatás kedvezményes 20 €/fő/hét díjért vehető igénybe. (Csak az számít 
kezdőnek, aki még soha nem síelt.) Szintén kedvezményes áron lesz lehetőség 
újrakezdő, középhaladó, haladó síoktatásra, illetve kezdő és középhaladó 
snowboardoktatásra, amelynek díja 40 €/fő/hét. (Újrakezdőnek az számít, akinek már 
volt síléc a lábán, akár évekkel korábban is.) Az oktatásra jelentkezetteknek garantáljuk 
a magyar nyelvű kiscsoportos oktatást (átlag max. 7 fő), illetve haladóbb szinteken 
videóelemzést is tartunk. Az oktatást 5 x 1,5 órában tartjuk. Idén a szabad kapacitások 
függvényében lehetőség lesz a helyszínen a csoportokhoz jelentkezni. Ez esetben a 
helyszínen kedvezmény nélküli díjat kell fizetni. (A csoportok minimum 5 fő esetén 
indulnak.) 
 
A síszafarik alkalmával az egyik oktató veletek megy a síszafarira és ott tartja meg az 
oktatást, míg a többi oktató a helyszínen marad. Minden délután tematikus síelést 
tartunk a haladó síelőknek, így lehetőség lesz egyik nap a carving, másik nap a 
versenytechnika, majd szűzhavazás, formációsízés fejlesztésére. Ennek díja 10 € 
/alkalom (60 perc). 
 
Az oktatóktól privát órát is vehettek, amelynek díja kb. 25 €/óra. 
 
6. Ízelítő a programokból 
● privát bulik (csak SkiJAM résztvevőknek) 
● Aprés-ski party, tábortűz, forralt borozással, zenével, medence party 
● grillparty, BorJAM, PálJAM (egy különleges bor- illetve pálinkakóstoló, 
gasztronómiai est) 
● mini freeride túra 2500 méteren 
● esti síelés, photosession a sípályán profi fotóssal 
● parallel szlalom sí- és snowboard verseny értékes nyereményekkel 
● játékest pókerbajnoksággal 
● magyar szentmise 
 
Extra program lehetőség  
A 7. napon is van lehetőség síelni (előre jelentkezve 15 €), vagy szabadon eltölteni az 
időt és a szombat délutáni busszal hazautazni. Síelőknek átöltözési és zuhanyzási 
lehetőséget igyekszünk biztosítani.  
 
7. Biztosítás  
A SkiJAM résztvevőknek KÖTELEZŐ biztosítással rendelkezniük az utazás teljes 
időtartamára (8, vagy 10 nap). Ellenőrizzétek a bankkártyátokhoz járó biztosítást is, 
mert az is érvényes lehet, de figyeljetek oda, hogy a síelésre vagy snowboardozásra, 
esetleg pályán kívüli síelésre is megfelelő legyen! A biztosítás mellé hozzátok 



magatokkal az Európai Egészségbiztosítási Kártyátokat (EEK), akinek pedig még nincs, 
az utazás előtt váltsa ki: http://goo.gl/kNx3rl 
 
Lehetőségetek van általunk egy kedvezményes és speciálisan a téli sportokra kialakított 
biztosítás megkötésére is, amelynek várható díja a tábor és az utazás idejére 20 €. A 
csoportos biztosításunk megfelelő feltételekkel (pl. bukósisak stb.) pályán kívüli síelésre 
is érvényes.  
 
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) önmagában biztosításként nem elegendő. 
 
8. A jelentkezés menete  
Ha megtetszett a tábor, az alábbi internetes jelentkezési lap kitöltésével tudsz 
jelentkezni: http://skijam.hu/jelentkezes-2018/ 
 
Idén a jelentkezés október 1-én 10:00 órától nyílik meg mindenki számára!  
Jelentkezni ajánlással lehet, ajánlód nevét a jelentkezési lapon tudod feltüntetni. Ajánlók 
korábbi SkiJAM résztvevők, illetve cserkészek lehetnek. Ha nincsen ajánlód, írj az 
info@skijam.hu-ra! 
 
A jelentkezést követően e-mailben (nem automatikusan) legkésőbb egy munkanapon 
belül elküldjük a befizetéshez szükséges adatokat. A jelentkezés az első részlet 
befizetése után válik véglegessé. Repülős utazásnál legkésőbb a jelentkezés 
visszaigazolását követő 3. munkanapon, egyéb utazási módoknál legkésőbb az 5. 
munkanapon be kell érkeznie az előlegnek, ellenkező esetben a jelentkező várólistára 
kerül. 
 
Kedvezményes jelentkezési és befizetési határidő: október 25. Ha október 25. után 
jelentkezel vagy fizetsz be, a részvételi díj 10 €-val nő. 

 

Amennyiben elfogynak a helyek, szokás szerint várólistát vezetünk.  
 
9. A befizetés menete 
● Jelentkezésed csak akkor érvényes, ha az első részletet határidőn belül befizeted! 
Ennek összege 100 €, repülővel utazók esetén 225 €.  
● Síbérlet nélküli részvétel esetén 90 €-val csökken az adott díj.  
● Üreságy díja idén csak 80 €/ágy + szállás felára. (az ágy szabadon marad az 
apartmanban)  
● Cserkészek vagy akik legalább négy SkiJAM-en résztvettek, 15 € kedvezményt 
kapnak!  
● A választott egyéb lehetőségeket (pl. csoportos biztosítás, síoktatás) december 5-ig 
módosíthatod. Későbbi módosítás adminisztrációs díja 10 € (kivételeket előre jelezzük). 
● A teljes összeg fennmaradó hátralékát december 11-ig kell kiegyenlítened; ez után a 
befizetendő összeg 10 €-val nő.  
● Az egyéb kiegészítő opciókat a 2. részlettel kérjük fizetni (pl. csoportos biztosítás, 
felszerelésbérlés, sí- vagy snowboardoktatás, késedelmes fizetés díja, stb.).  
● Fizetési lehetőségek (a pontos részleteket e-mailben elküldjük):  
o készpénz: €-ban vagy Ft-ban minden munkanap 10-18 óráig. 
o átutalás: €-ban vagy Ft-ban. (ez esetben 100€-nként 2€ a kezelési költség)  
● Forint befizetése vagy utalása esetén az összeget az OTP Bank aznapi valuta eladási 
záró árfolyamán írjuk jóvá és €-ban könyveljük. 
(https://www.otpbank.hu/portal/hu/Arfolyamok/OTP).  
● Az utazási szerződést aláírva hozd el az első részlet személyes befizetésekor, ha 
utalnál, akkor azzal egy időben postázd el az utazási iroda címére. 
● Ha valamilyen oknál fogva lemondod az utazást, a befizetett összeget csak akkor 
tudjuk visszafizetni (a repülőjegy árának kivételével), ha a megüresedő helyet betölti 
egy új jelentkező!  



 
10. Jogi és elvi tudnivalók  
A sítábor lebonyolítását a Gonza Alpesi Club utazási iroda (Gonza Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., bejegyzés szám: U-000533) végzi. Az utazás lebonyolításáért az abban 
közreműködő cégek felelnek, jogi úton történő követelés kizárólag feléjük nyújtható be, 
azokért a SkiJAM önkéntes szervezői nem felelnek. Az autóbuszos és repülős utazást 
választók elfogadják, hogy az autóbusz, illetve a repülőjárat késéséből, a repülőjárat 
törléséből, a repülőtéri transzferbusz késéséből, az autóbusz ill. a repülőjárat a résztvevő 
saját hibából történő egyéni lekéséséből adódó kockázatokat és következményeket a 
résztvevők viselik. A SkiJAM szervezők ugyanakkor minden tőlük telhetőt megtesznek, 
hogy az utazási iroda megbízható, engedéllyel rendelkező autóbuszos céget válasszon ki, 
illetve az esetlegesen felmerülő problémák azonnali orvoslásáért. Az egyéni (autós) 
utazást választók saját maguk felelnek az utazásért. A SkiJAM sítábora egy olyan, 
cserkészeknek, barátaiknak és ismerőseiknek szervezett nyílt közösségi sítábor, ahol 
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy olyanokkal töltsünk együtt egy felejthetetlen hetet, 
akik hasonlóan gondolkodnak. A jelentkezéskor hozzájárulsz, hogy személyes adataidat 
az utazás szervezésével összefüggésben kezeljük, és az utazási szolgáltatást nyújtó 
cégeknek a szükséges mértékben átadjuk. 
 
Hamarosan találkozunk! 😊 
A SkiJAM szervezői 


