
                                              Sítábor Ausztriában

A Körzeti Diáksport Bizottság megbízásából a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános 

Iskola sítábort szervez. A tábor helye: Ausztria Weisbriach Jufa Hotel      

                                               Nassfeld síterep 4 nap sízéssel

          A tábor ideje: 2020. 03. 12-03. 17.

A részvételi költség tartalmazza: az utazás, félpanzió, szállás, felvonóhasználat, biztosítás, 

idegenforgalmi adó, végtakarítás, kauciók, oktatás költségeit.

Elhelyezés Jufa Hotel- ben, 2-3-4-5-6 ágyas szobákban. 

Diákoknak a tábor idejére ingyenes felszerelés, de ezt igényelni kell jelentkezéskor!  

(Carving léc, bakancs, bot)

Részvételi költség:     2014-2016 között születettek                180 € + x Ft létszámfüggő

2005- 2013. között sz. tanulóknak        280 € + x Ft létszámfüggő

2001-2004.  között születetteknek         315 € + x Ft létszámfüggő

                                   2000-ben, és előtte születetteknek         420 € + x Ft létszámfüggő

Jelentkezni a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában lehet. Jelentkezési lap a 

portán, vagy letölthető Béla Ónodi facebook és a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános 

Iskola honlapjáról. Jelentkezés 50€ + 10 000 Ft + kitöltött jelentkezési lappal, 1. részlet 

befizetésével 2019. október 30-ig! Max. létszámig, 45 főig. 

Jelentkezni lehet telefonos megbeszélés alapján Walczer Gábor igazgató úrnál 22/407-325 az 

Iskolában, illetve Ónodi Bélánál  06/20/462-8422-es telefonon. Érdeklődni telefonon ugyan 

itt, vagy a bela.onodi@gmail.com e-mail címen lehet.

Mór, 2019. 10. 04.

Walczer Gábor                                                                Ónodi Béla

Táborvezető                                                                   szervező

mailto:bela.onodi@gmail.com


Jelentkezési lap sítáborba

Név:………………………………………………Iskola:……………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………….

Szül. hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………..

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………

Útiokmány száma, jele:……………………………………………………………………....

                Szülő aláírás                                                  Telefonsz. email:………

Kedvcsináló

Weissbriach 1382 méter magas családi kis sípályája 200m-re található a 
vendégháztól, JUFA HOTEL közvetlen szomszédságában, amely kifejezetten alkalmas 
családoknak síelésre, szánkózásra és sífutásra egyaránt. Megtalálhatók itt különböző 
húzóliftek, csákányos és tányéros, valamint a kezdők részére egy 50m hosszú varázsszőnyeg. 

Nassfeld számokban:

110 km tökéletesen karbantartott sípálya minden nehézségi szinten, garantált hóbiztosság
28 modern sífelvonó – 5 kabinos sífelvonó, 4 hatüléses-, melyek közül az egyik fűtött, 4 
négyüléses sífelvonó.
Millennium-Express sífelvonó: Az Alpok leghosszabb kötélpályájú kényelmes sífelvonója, 
ami csupán 17 perc alatt feljuttatja utasait Tröpolachból a sípálya tetejére Kofelplatz 
Madritschere (2000 m magasságba) 6000 méter utat és 1309 méter szintkülönbséget megtéve. 
A hegyről, többek között a kedvelt Carnia nevű 7,6 km hosszú lesiklópályán csúszhatunk le a 
völgybe. A lesiklópálya alsó 2,2 km hosszú harmada minden szombat este éjszakai 
kivilágított sípályaként várja a vendégeket!
2 ingyenes szlalom versenypálya, videó felvétellel.
Freeride területek, 1 funslope, időmérő pálya, BOBO gyerekklub.
Síszerviz 8 euróért, ingyenes sítárolás.
25 hütte.        

                                                                                                                                                          


