30. JUBILEUMI SÍTÁBOR

2019. SZÉKELYFÖLD - Gyergyószentmiklós (Güdüc)

INDULÁS: 2019.január 27.(vasárnap) 0 430-kor gyülekező, 0500-kor indulás az iskola elől.
HAZAÉRKEZÉS: 2019.február 02.(szombat) délután.
Költségek: 36000 Ft (szállás, étkezés, utazási költség)
FONTOS TUDNIVALÓK:
Ellenőrizd még egyszer útleveled érvényességét!!! Személyi igazolvány is elegendő!
Az eddigi sítáborokban is felhívtuk mindenki figyelmét a külföldi balesetbiztosítás megkötésének
fontosságára!
Mindenki a saját biztosítójánál köteles megkötni a biztosítást január 27- től február 02-ig . Szerezzétek be az
ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártyát is "mert csak ezzel ingyenes az orvosi ellátás a
kórházban" (volt KEMÉV Székház Vörösmarty tér 7.)
Ajánlott napi költőpénz kb. 3.500 Ft (ebből: 2.000-2 .500 Ft a felvonó napi bérlet - lehetőleg 500 és 1.000
Ft-os címleteket hozzatok!) Természetesen a vásárláshoz lej beváltása szükséges.

- Az iskola tanulóinak sífelszerelést a készlet erejéig térítésmentesen biztosítunk!
- A sítáborra nagyon jó kondiban kell lenned, ezért napi rendszerességgel mozogj!
AJÁNLOTT FELSZERELÉS:
- vízhatlan nadrág, kabát sí anorák
- 2 pár harisnyanadrág, meleg alsóruha, 5 pár vastag zokni
- meleg pulóver , meleg sapka, sál, min. 1-2pár orkánkesztyű
- szabadidőruha az esti programokhoz
- hálóruha, 2 db törölköző, tisztasági felszerelés
- hócsizma, papucs
- hátizsák (közepes méretű)
- fémtermosz (minden reggel teával feltöltjük)
- arckrém, sportkrém, nap- és sí szemüveg, papír zsebkendő , szalvéta)
- fólia, játékok (sakk, kártya, DVD filmek)
- gyógyszerek (lázcsillapító , antibiotikum, Daedalon)
- ágyneműhuzat (lepedő, paplanhuzat, párnahuzat) KÖTELEZŐ!
- t-elosztó a telefon töltéséhez
ELLÁTÁS: Félpanzió (meleg reggeli, kétfogásos vacsora, délben kicsomagolt formában ebéd). Az
igényedhez és az étvágyadhoz mérten: szalámi, kolbász, konzerv hozhatsz magaddal! Romlandó élelem
ne legyen!
PROGRAMOK:
1.nap: utazás, közben városnézés Kolozsváron, Mátyás király szülőházának megtekintése, érkezés a
délutáni órákban Güdücre
2-3.nap: síelés egész nap a Bucin tetőn, esténként filmvetítés, játszóház, stb.
4. nap: kirándulás: Gyilkos-tó, Békás-szoros, Sováta, (a részvétel ingyenes)
5-6.nap: síelés egész nap, péntek délben a szokásos lesikló verseny
7.nap: hazautazás.További infó(képek,videó) :www.erdelyisieles.atw.hu
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