
SÍTÁBOR 
Olaszországban 

 

Pályaszállás 
Sella Nevea-Tarvisio 

 

Kedvező árú, közismert, márciusban is hóbiztos 
sípályarendszer, mely kezdőknek, középhaladóknak, 

haladóknak egyaránt kitűnő síelési lehetőséget biztosít. 
 

Időpont: 2020. március 10-14. 

Szálláshely: Sella Neveaban található szálláshelyen 

Elhelyezés: 2-3-4-5-6 ágyas összkomfortos szobákban 

Ellátás: félpanzió (első nap vacsora, utolsó nap reggeli) 

Utazás: autóbusszal 

Síelés: Sella Nevea/Bovec Kanin sípályáin (2292 m) 

3 kabinos, 4 ülős 

 Tarvisio (1752 m) 25 km-es pályarendszer 

 2 kabinos, 8 ülős 

Részvételi díj: 285€ +19 000 Ft 

(szállás+utazás+félpanzió+4napos Cartaneve bérlet+síoktatás) 
 

Ingyenes szolgáltatások: 
konditerem, szauna, szolárium, WI-FI 

 

Jelentkezés: 

a kitöltött jelentkezési lappal és 70 Euro befizetésével, 

Márkiné Solnay Márta tanárnőnél 

és Veszelovszki Balázs tanár úrnál! 

 

Jelentkezési határidő: 
2019. október 18. (péntek)! 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 

 

 

 

 

 



Jelentkezési lap 
Szent Margit Gimnázium sítábor 

(Olaszország, 2019. március 10-14.) 
 

Név:  .............................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  .....................................................................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................................................................  

Útlevél/Személyigazolvány száma:  ...........................................................................................  

TAJ szám:  ..................................................................................................................................  

Telefonszám:  ..............................................................................................................................  

Szülők telefonszáma:  .................................................................................................................  

 

Sítudás (megfelelő rész bekarikázandó):  kezdő középhaladó haladó 

 

Szülői beleegyező nyilatkozat 
 

Alulírott (név, szig.szám) ……………………………………………………… 

engedélyezem, hogy gyermekem, (gyermek neve, osztálya) 

………………………………………….. a Szent Margit Gimázium által szervezett sítúrán 

………….. év …... hó …..... napjától ………….. év …... hó …..... napjáig  részt vegyen. 
 

Kijelentem, hogy gyermekemnek olyan betegsége nincs, amely a mozgásban akadályozná, 

vagy a szabad természetben veszélyt jelentene számára. Amennyiben a gyermeknek állandó 

gyógyszerre van szüksége (pl. asztma-spray, inzulin, gyakran szedett fájdalomcsillapító stb.), azt a 

túra során is magánál tartja, és erről a túra előtt a Túravezetőt tájékoztatja. 
 

Aláírásommal elfogadottnak tekintem, hogy gyermekem sítúrán tanúsított 

magaviselete összeegyeztethető a Szent Margit Gimnáziumban elvárt viselkedéssel, ellenkező 

esetben a gyermeket a Túravezető kizárhatja a túra folytatásából, s ezért utólag semmiféle 

anyagi felelősséggel nem tartozik. E téren irányadó a Szent Margit Gimnázium Házirendje. 

 

Dátum:   ..............................................  

 

 ...................................................................  

aláírás 



Nyilatkozat kiskorú gyermek szülők nélküli 
külföldre utazásához 

 

Utazás részletei: 

Utazás időpontja: 2020. március 10-14. 

Ország: Olaszország, Sella Nevea-Tarvisio 

Utazás oka: sítúra 

Utazás módja: busszal  

 

Alulírott: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(név, születési dátum, lakcím, útlevélszám/szig.szám) 

 

és 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(név, születési dátum, lakcím, útlevélszám/szig.szám) 

 

engedélyezzük, hogy gyermekünk 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(név, születési dátum, lakcím, útlevélszám/szig.szám) 

egyedül utazhasson a Szent Margit Gimnázium szervezésében megrendezett iskolai sítáborba. 

Ezennel nyilatkozom, hogy a gyermekem utazásával kapcsolatban minden szükséges 

információt megkaptam. 

 

Dátum……………………. 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

szülő  szülő 



2020 
Tábor ideje: 2020.március 10-14. 
 

Szülői Nyilatkozat Sítáborhoz 
 

Leadási határidő: A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadni a tábort 
szervezőnek, kitöltése a tábor előtt 0-4 nappal szükséges. 

 

Táborozáson résztvevő gyermek,  

Gyermek neve:  ______________________________________________________________  

Anyja neve:  ________________________________________________________________  

Születési helye, ideje:  _________________________________________________________  

Lakcíme:  ___________________________________________________________________  

Gyermek TAJ száma:  _________________________________________________________  

 

Nyilatkozom arról, hogy gyermekemen nem észlelhetők az alábbi tünetek:  

o _______ – torokfájás, láz  

o _______ – hányás,  

o _______ – hasmenés,  

o _______ – bőrkiütés,  

o _______ – sárgaság,  

o _______ – egyéb súlyosabb bőrelváltozások, bőrgennyesedés  

o _______ – váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás  

valamint gyermekem tetű-, és rühmentes. 

 

Gyógyszerallergia: nincs ________    van:__________________________  

Étel érzékenység: nincs _________   van:___________________________  

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ___________________________________ 

lakcíme: ___________________________________ telefonszáma: _____________________ 
 

Jelen nyilatkozatot gyermekem 2020. évi, fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki. 
 

________________, 2019. _________________ hó _____ nap 

 

……………………………………………………… 

szülő (törvényes képviselő) aláírása 


