SkiJAM 2019 – sídzsembori 3200 méteren
az Ad Adsurdummal közös szervezésben
2019. január 26.- február 2. (repülővel utazóknak)
2019. január 25. - február 3. (busszal utazóknak)

Orelle – Val Thorens, Három Völgy – Franciaország
Kedves SkiJAM érdeklődő!
Már a 9. SkiJAM tájékoztatóját olvasod! Immár harmadszorra térünk vissza a világ legnagyobb
egybefüggő síterepére, hogy cserkészek és barátaik számára szervezett nyílt sítábort egy olyan “téli
vakációvá” varázsoljuk, ahol a síelés és a bulik mellett a közösség összehozására, a színvonalas
programokra és a közös kikapcsolódásra fektetjük leginkább a hangsúlyt.
Idén az Ad Absurdum csapatával együttműködve szervezzük a SkiJAMet, többek között ők
gondoskodnak majd az esti bulikról is.
A tavaly bevált újdonságot is mindenképpen megtartjuk, pl. buszokon végre extra lábtér lesz (75 cm helyett
90 cm ülésköz), és minden apartmanban lesz lehetőség „üreságy(ak)” foglalására.
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: 330 €/fő / 310* €/fő
● Repülős utazással, transzferrel: + 125 €/fő
● Egyéni utazással: - 60 €/fő
● Extra szállások + 15 €, prémium szállások +30 €, Val Thorens szállás 2300 m-en: + 220 €
*Cserkészek és/vagy akik legalább négy SkiJAM-en résztvettek, 20 € kedvezményt kapnak!
A részvételi díj tartalmazza:
● 6 napos síbérlet Orelle - Val Thorens sípályáira
● szállást 7 éjszakára
● utazást extra lábterűbuszokon (autóbusszal vagy repülővel utazóknak)
● SkiJAM-esek számára szervezett nappali és esti programokat.
● wellness ingyenes használatát
Nálunk nincsen adminisztrációs, regisztrációs díj és egyéb rejtett költségek!
A részvételi díj NEM tartalmazza:
● ellátást
● idegenforgalmi adót (kb. 7 €/fő/hét)
● ágynemű használati díjat (kb. 7 €/fő/hét)
● kötelező kedvezményes végtakarítási díjat (10 €/ágy/hét) – végre nem kell nektek takarítani
● törölköző használatot
● apartman kauciót, ami 500 €/apartman (az apartmanok eredeti állapotban való átadásakor visszajár és
fizethető bankkártyával is)
● betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
A következő kedvezményes lehetőségekkel élhettek:
● üreságy díj: 110 €/ágy + szállás felára (egy, vagy több ágy üresen marad az apartmanban, pl. nappaliban)
● kedvezményes sífelszerelés-bérlés Franciaországban (50-80 €/szett)
● kedvezményes sífelszerelés-bérlés itthon (kb. 10-20e Ft/szett)
● kedvezményes síoktatást (20, ill. 40 €/hét)
● kedvezményes csoportos biztosítás (20 €)

2. A síterep
A 6 napos síbérlet a világ legnagyobb összefüggő síterepének 3 völgy (600 km sípálya)
legmagasabban (2300 és 3200 méter között) fekvő 150 km-es pályarendszerére érvényes.
A Trois Vallées (ejtsd: troávállé) nevű fantasztikus sírégió a világ legnagyobb teljes egészében
összefüggő pályarendszere, ami 600 kilométernyi sípályát jelent. A három völgy tulajdonképpen négy:
Courchevel, Meribel, Les Menuires, és az ez utóbbi felett 2300 m-en fekvő Val Thorens.
A síterep legszebb része kétségkívül Val Thorens, ahol több olyan felvonó is van, amely 3000 m fölé
visz. Nem szabad kihagyni a 3200 m magas Cime de Caron meglátogatását, ahonnan gyönyörű
körpanoráma nyílik. Innen indul az egész terep leghosszabb pályája, a 12 km hosszú Col de l'Audzin
nevű piros, valamint a leghosszabb fekete, a 6 km hosszú Combe de Caron, mindkettőn 1400 m a
szintkülönbség. Természetesen a snowboardosok is találnak rengeteg nekik való speciális terepet,
boardercross pályákat és több funparkot találnak.
Magasság: 2300-3230 méter
Sípályák hossza: 150 km (3 Völgy síbérlettel: 600 km)
Pályák nehézsége: 16 km zöld - 54 km kék - 58 km piros - 12 km fekete
Liftek száma: 3 funitel, 2 kabinos, 15 ülős, 2 húzós, 4 varázsszőnyeg
Extrák: 2 gleccserpálya, Európa leghosszabb fekete pályája (6 km!), továbbá több hópark, két
boardercross pálya, elkerített tanulóövezet, 7 db 3000 m feletti sílift található itt, a pályák 99%-a 2000
méter felett található.
Akinek ez nem elég :), az a teljes 600 km-re érvényes kiegészítő bérletet válthat, amelynek díja egy
napra várhatóan 37 euró.
További infók: 
http://www.sielok.hu/siterep/troisvallees/vagy http://www.valthorens.com/
Sítérkép: 
http://www.orelle.net/PDF/plan-pistes-val-thorens.pdf
Webkamera: 
http://livecam.valthorens.com/index.php
A legközelebbi felvonó a 3 Völgy Express mindössze 800 m, ahová rendszeresen (kb. 10 percenként)
közlekedik a szálloda ingyenes síbusza (menetidő: 2 perc), de akár le is sétálhatunk. A kabinos felvonó
kb. 15 perc alatt visz 900-ról 2300 méteres magasságba, innen kezdődik a síterep. Hazafelé a felvonó
alatt nem tudunk lesíelni, így lefele is a liftet kell használnunk. A sok kilométerért, a világ legnagyobb
egybefüggő síterepéért és az igényes szállásért cserébe ezt a kompromisszumot vállaltuk.
A kezdők számára jó hír, hogy a tanulópálya közvetlen a kabinos felvonó felső állomásánál található.

3. A szállás - Le Hameau des Eaux d'Orelle ***
Szállásunk egy új építésű 3 csillagos alpesi hangulatú apartmanház Orelle sífaluban 2, 3, 4, 5 és 6 és 8
ágyas apartmanokkal. A fürdőkomplexum a központi épületben található, amely medencét, jacuzzit, 15
fős szaunát foglal magába, ezek használata a SkiJAM résztvevőinek ingyenes. Ezen kívül fizetős
szolgáltatások is igénybe vehetők: török fürdő és masszázs. Az épület 2. emeletén egy nagy közösségi
terem áll rendelkezésünkre, itt tartjuk a bulikat, várhatóan borkóstolót, pálinkakóstolót rendezünk és
pókeresten stb. vehettek részt, illetve síelés nyújtást is szervezünk. Az első emeleten étterem és egy
korán reggel is nyitva tartó kisbolt található, ahol a reggeli bagettet akár papucsban átvehetitek.
A település egy nagyon kicsi falucska, ahol nagy éjszakai életre ne számítsatok. A szálloda
kisboltján, éttermén és bárján kívül egy sportbolt, egy posta, és egy kb. este 7-ig nyitva tartó bár
található a településen. 1,5 km-re van Orelle falu központja, ahol régi templom és régi épületek állnak,
érdemes egyszer elsétálni arrafelé.

Az apartman komplexum területén étterem, élelmiszerbolt, bár és társalgó található, sítároló minden
apartmanhoz biztosított. Autóval érkezők számára fedett parkoló is rendelkezésre áll. A recepción
ingyenes WIFI biztosított, az apartmanokban a WIFI-használat díja kb. 10€/hét.

Apartmantípusok:
Mindegyik apartman konyhája teljesen felszerelt: hűtőszekrény, 4 kerámia főzőlap, mosogatógép (a 2
személyesekben nem garantált), grillezős mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító és kávéfőző
található.
A nappalik pedig LCD TV és mobiltelefonnal stb. összeköthető hangrendszerrel
felszereltek. Érdemes pendrive-val és összekötő kábellel készülni. Az idei apartmanok nappali
kanapéágya két különálló kinyitható részből áll, egymás között kb. 15 cm távolsággal, így két teljes
értékű, de nem összetolható szimpla ágynak felel meg.
Idén a következő szállástípusok közül választhattok:
Alapszállásaink:
4 személyes 25 m2-es stúdió kihúzható kanapéággyal és emeletes ággyal hálósarokban
2 légteres 6 fős apartman (31 m2) a nappaliban kihúzható kanapéággyal, a külön szobában
franciaággyal, és hálófülkében emeletes ággyal.

Extra szállásaink (+15 €/fő/hét)
Tágasabb 3 légteres 6 fős apartmanból (44 m2), illetve 4 légteres 8 fős apartmanból (50 m2)
választhattok + 15 € ért. Itt a nappaliban két kanapéágy, külön szobában franciaágy, külön szobában 2

szimpla ágy. (A 8 fősnél a 3. szobában még két szimpla ágy) Ezen kívül van 3 fős stúdió (24m2) + 15
€ ért: Nappali (szimpla ágy, kihúzható ágy, TV, balkon/terasz, étkező, konyhasarok).

Prémium szállásaink (+30€/fő-től)
2 légteres 4 fős (23 m2) és 2 légteres 3 fős (25 m2) apartmanból is választhattok (25 m2) +30 €-ért.
Mindkét esetben a külön szobában dupla ágy található.
Párok részére adott még 2 fős stúdió is (25 m2) +60€/fő áron. Különlegesség, hogy a 3 ágyas apartman
2 főre is foglalható, így kettőtöknek a franciaágyas szobán kívül teljesen megmarad a nappali. Ennek
felára összesen 110 €/fő/hét.

Idén itt kötelező a végtakarítás, ami 10€/ágy, cserébe azonban megszabadulunk a záróbuli utáni
takarítás minden terhétől!

Val Thorens-i pályaszállásaink
2300 méteren, Európa legmagasabb sífalujában is vannak apartmanjaink számotokra. Ez esetben az
esti programokból sajnos kimaradtok, de cserébe ott van a pálya a lábaitok előtt, és a helyi éjszakai élet
Európa szerte híres! A sípályák tényleg a házak között mennek, a sílift is kb. a ház mellől indul.
Val Thorens központjában 4 fős, két légteres apartmanok vannak tolóajtós hálószobában két ággyal és
nappaliban kihúzható kanapéval a világ legnagyobb síterepének kellős közepén (27m2) (+ 220
€/fő/hét)

A különböző kategóriájú apartmanok elrendezését a www.skijam.hu/szallas honlapon találjátok
meg.

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 a lehető legkevesebb gyötrelemmel túljussunk. Továbbra is
szigorúan vesszük, hogy mindenki csak egy nagy táskát egy sportfelszerelést hozhat, hogy az
utastérben már csak a kézipoggyászok legyenek. Az autóbuszok Budapestről pénteken délután, illetve
a kora esti órákban indulnak és szombaton a kora délutáni, illetve esti órákban érnek Orelle-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 feladására a buszra. 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. A kb. 3 órára levő reptérről saját
transzferbusszal utazunk át Orelle-be, illetve Val Thorens-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 kora reggel indulunk a kb. 3 órára levő reptérre, ahonnan mindössze 2 óra alatt
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 különbözhet 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 a repülősök
transzferbuszával jussanak el a repülőseink által használt reptérről a síterepre, illetve hazafelé a
reptérre. Korlátozott számban érhető el, jelentkezési sorrendben!
c) Egyéni utazás autóval
● Egyénileg utazóknak ajánlott útvonal: Budapest - Siófok - Letenye - Ljubljana - Trieste - Velence Verona - Milano - Torino - Orelle
● Távolság Budapesttől: 1206 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, rádiós audió rendszerrel
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, snowboardosok esetében 4 x 1,5 órában. 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 középhaladó csoporttól kezdve rádiós audió rendszert használunk, amivel sokkal hatékonyabb a
fejlődésetek, az oktató akár menet közben is tudja javítani a síeléseteket, mindent hallotok :)
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). Lesz ezen kívül túrasí felszerelés bérlésre és
csoportos kipróbálásra is lehetőség.
Az oktatóktól privát órát is vehettek, amelynek díja kb. 25 €/óra.

6. Ízelítő a programokból
● esti bulik a tábor résztvevőinek
● Aprés-ski party, tábortűz, forralt borozással, zenével, medence party
● grillparty, BorJAM, PálJAM (egy különleges bor- illetve pálinkakóstoló, gasztronómiai est)
● mini freeride túra 3000 méteren
● esti síelés, photosession a sípályán profi fotóssal
● sí- és snowboard verseny értékes nyereményekkel
● játékest pókerbajnoksággal
● magyar szentmise

Extra program lehetőség (min. 45 fő esetén)
A 7. napon is van lehetőség síelni (helyben 49 euró, előre jelentkezve esélyes, hogy olcsóbb lesz),
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-2019/
Idén a jelentkezés szeptember 25-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 első részletnek, ellenkező esetben a
jelentkező várólistára kerül.
Kedvezményes jelentkezési és befizetési határidő: október 31.
Ha október 20. után jelentkezel vagy fizeted be az első részletet, a részvételi díj 10 €-val nő.
November 20. után +20 €
December 20. után + 30€.
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 100 €-val csökken az adott díj.
● Üreságy díja idén csak 110 €/ágy + szállás felára. (egy ágy szabadon marad az apartmanban)
● Cserkészek vagy akik legalább négy SkiJAM-en résztvettek, 20 € 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. keddig kell kiegyenlítened; késedelem esetén az
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 jelentkezés után osztjuk meg veled):
készpénzben €-ban vagy Ft-ban minden munkanap 10-18 óráig budapesti irodánkban tudtok befizetni.
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). A
www.skijam.hu oldalon található árfolyam-kalkulátor segítségével számolhatod ki legkönnyebben,
hogy hány ft-ot kell befizess, hogy az a kívánt euró összeget jelentse.
●A
http://skijam.hu/utazasi_szerzodes/ linken található utazási szerződést a jelentkezéssel és az első
részlet befizetésével minden résztvevő elfogad.
● Ha valamilyen oknál fogva lemondod az utazást, a befizetett első részletet, vagy a határidőknek
megfelelő hányadot csak akkor tudjuk visszafizetni (a repülőjegy árának kivételével), ha a megüresedő
helyet betölti egy új jelentkező! Névátírási díjat mi nem számítunk fel (kivéve a repülőtársaság
névátírási díja)

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 és az Ad absurdum
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 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

