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Nem kell külföldre menni, nem kell kockáztatni! 

Nincs „Covid-helyzet”, nincs hosszú buszos utazás! 
Síakadémia sítábor a Hegyihotelben, a Mátrában! 

 

Sioktatás: Mátraszentistván Sípark, szállás: Mátraháza Hegyihotel! 
Időszak: 2022. január 3 - február 28. 

Időtartam: hétköznap 9.30-12.30-ig, és/vagy 13.00-16.30-ig. 
Szervező: Magyar Síakadémia Egyesület, HSB-Mátraháza 

 
 

Oktatás+síbérlet+felszerelés:  
 

   Kezdőknek:                             5 nap:  50,000 Ft/fő 
 
        4 nap:  40.000 Ft/fő  

  

Haladóknak:      5 nap:  53.000 Ft/fő 
 
        4 nap:  44.000 Ft/fő 
 

Oktatás+síbérlet:  
(saját felszereléssel érkező tanulóknak!) 
 

Kezdőknek:       5 nap:  40.000 Ft/fő 

 

        4 nap:  33.000 Ft/fő 
 

   Haladóknak:       5 nap:  43.000 Ft/fő 
 
        4 nap:  35.000 Ft/fő 

 

Kísérő pedagógusok, szülők számára kedvezményes bérletet és 4 fő 
részére ingyenes oktatást és sífelszerelést biztosítunk! 
 

Áraink a 2022-es téli síszezonra, a Mátraszentistváni Síparkra érvényesek! 
Az ajánlatban nem szerepelnek utazási költségek. 
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Szállás a 4 ÉVSZAK Hegyihotelben***  
715 m magasan Mátraházán, szarvasokra néző szobákkal! 

 
35 főig 
4 napos ár félpanzióval (reggeli+vacsora), extra ajándék programokkal: 49.000 Ft/fő 
5 napos ár félpanzióval (reggeli+vacsora), extra ajándék programokkal: 55.000 Ft/fő 
 
35-50 fő között – VIP elhelyezéssel: nincs más külsős vendég a hotelben 
4 napos ár félpanzióval (reggeli+vacsora), extra ajándék programokkal: 44.000 Ft/fő 
5 napos ár félpanzióval (reggeli+vacsora), extra ajándék programokkal: 50.000 Ft/fő 
 
Extra ajándék programok a síelés után tréneireinkkel: 
1. este: Tréfás csapatépítő indoor sítáboros játékok  
2. este: Éjszakai fáklyás Munzee (QR kód app.) kincskereső túra Kékestetőre, szauna  
3. este: Ping-pong és csocsó bajnokság  
4. este: Fejlámpás hótalp túra, jakuzzi  
5. este: Petanque és bajnokság 
 
Turnus kezdések:  
Január 2,9,16,23,30. Február: 6,13,20,27 
 
MINDIG VAN B terv! 
Ha esetleg nincs elég hó, vagy esik az eső, akkor a 4 ÉVSZAK High-Tech Sportok Bázisa 
biztos és egész napos programcsomagokat biztosít a teljes ittlétük alatt a vendégeinek. 
Így biztosan nem maradnak program nélkül! 
300 féle indoor és outdoor programunk: 
 https://4evszak.hu/wp-content/uploads/2021/06/HSB_Csapatepito_2021_web.pdf  
 

Mátrai sítáborba néhány fontos tanács! 

Sítábort csak jó egészségi állapotban és fizikailag felkészülten szabad kezdeni.  A  Felső-

Mátrában 800 méter felett jellemzően 4-5 fokkal hidegebb lehet mint a hegy lábánál, 

ennek megfelelően kell megválasztani az öltözetet! 

Amennyiben a délelőtti hőmérséklet az előrejelzések szerint nem emelkedik  mínusz  8 fok 

fölé, úgy lehetséges a sínapok halasztása. 

Ruházat: 1 db sízokni, vádli fölött záródó, egyszerre több zoknit ne adjunk a gyerekre!  

Külön kabát (dzseki) és külön vízálló nadrág (kantáros) a javasolt felső ruházat. A nadrág 

alá elegendő egy pamut harisnya, vagy technikai aláöltözet. A felsőruházat több rétegből 

álljon. A kabát alatt legyen polár (vékony pára átengedő pulóver), cipzáras, melegedőben 

könnyen oldható, alatta hosszú ujjú póló, vagy sí-technikai öltözet!. Kerüljük a vastag 

egyrétegű gyapjú, vagy pamut pulóvereket!  
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A sapka a szokásos téli sapkánál legyen vékonyabb, ne bojtos, vastag, hanem fejre 

simuló, mert bukósisak kerül rá. A símaszk a legjobb választás a bukósisak alá.  

Bukósisakot kezdőkkel az első két napban a tanpályán nem használunk, haladóknak 

javasolt a saját sisak!  

Felszerelés: A síléceket és a bakancsokat a sípályán az első sínapon  adjuk át az 

előzetes mérettáblázat szerint beállítva. A Síbakancsokat a gyerekek haza viszik, meleg 

helyen tárolják, a síléceket a sípályán, zárt tárolóban hagyhatják, vagy a buszban 

tárolhatják. 

Buszozás: Javasoljuk a buszt, szerpentint rosszul viselő gyermekek számára a buszban 

az első helyek fenntartását és esetleg indulás előtt a megszokott nyugtatókat, hányás 

csillapítókat. (Daedalon) A video rendszerrel felszerelt buszok részére az oda és vissza 

útra a sítáborhoz, oktatáshoz kapcsolódó filmeket biztosítunk! 

Az oktatás menete: busz a Síparkba érkezik 09.00 körül. Felszerelés, síbakancsok 

fölvétele a buszban, vagy a busz mellett, amit a pályán ellenőrzünk.  

Oktatás indul 09.30. 

Szünet 11.00-11-30-ig a Körbárban, vagy a Hóhatár Hüttében, meleg teával. 

Ismétlő óra 11.30-12.50-ig, szabad sízés majd leszerelés, haza indulás.  

Felügyelet: alsó tagozatos kezdők esetén a tanuló pályán szükséges 8 gyermekenként 

egy felügyelő tanár, (szülő nem helyettesítheti, de kiegészítheti) felkészülve a téli 

körülményekre (meleg öltözet, főleg vastag talpú meleg cipő, sok papírzsepkendő ). Az 

oktatás 8-10 fős csoportokban zajlik a felügyelő tanár az apróbb problémák (wc, orrfújás 

stb) megoldását menedzseli. 

Haladó (Nagypályás) sízők esetén 8 gyermekenként egy síző felügyelő tanár, vagy síző 

szülő szükséges az oktató mellé! Természetesen a sítábor előtti felkészülés része egy 

„rendhagyó osztályfőnöki óra”, amelyen részletesen elmondunk minden szükséges 

tudnivalót! 

Köszönjük! Jó havat! 

 
Klausmann Viktor 

 Elnök, Magyar Síakadémia Egyesület 
 minősített iskolai síoktató, sítábor vezető 
 

  
 

viktor@siakademia.hu   

+36 30 9 909 909 
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