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1 SMSZ - Síoktatók
Magyarországi Szövetsége
2 Fogarasi Síiskola
3 SkiOutlet
4 Pasaréti Síiskola
5 Fogarasi Síiskola
6 FreeRide Club
7 Nanook Síiskola
9 Babos Síklub - Zuglói síiskola

1
2

6
7

4 3
5

6
8

Budapest

5

Budapest sítérképe

1 GyőrSí
2 INTERSPORT Síaréna Eplény
3 Pécsi Sípálya
4 Sítechnika - Dorog
5 Dobogókői Sícentrum
6 Nagyvillám Sípálya - Visegrád
7 Nagy Hideg-hegy Sí- és Túraközpont
8 Megyeri Kerékpár és Sí Szaküzlet
9 Mátraszentistván - Sípark
10 Felső-Mátrai Diáksport Egyesület
11 Magyar Síakadémia
12 High-Tech Sportok Bázisa
13 Lillafüred Libegőpark
14 Bánkúti Síklub
15 Zemplén Kalandpark Sátoraljaújhely
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Chernel István Sí és
Turisztikai Klaszter

Röviden a Mondial
Assistance-ról

Magyarországon számos lehetőség van síelésre és
a sportág alapjainak elsajátítására. Klaszterünk tagjai
összefogják és közösen fejlesztik ezeket a lehetőségeket.
Az itt látható térképek segítségével könnyen
felkereshetők a tagok által üzemeltetett havas és
műanyag sípályák, a síoktatással foglalkozó cégek,
szervezetek és sí szaküzletek. Ez az összefogás segíti a
családokat a hazai lehetőségek kihasználásában, hogy
itthon is szerezhessünk síélményeket!

A világ egyik legnépszerűbb, legnagyobb
utasbiztosítójaként a Mondial Assistance évente több
mint 10 millió ügyfélnek nyújt fedezetet, segítséget
elsőosztályú utasbiztosítási termékek forgalmazásával
a világ utazóinak szolgálatában. A Mondial Assistance
átfogó globális hálózat támogatását tudhatja maga
mögött saját assistance és orvosi stábbal.

A klaszter célja a sport, és fizikai aktivitás hazai
népszerűsítése, a havas sportok kultúrájának és a
biztonságos téli sportolás ismereteinek széles körű
terjesztése, valamint megfelelően fejlesztett helyszínek,
sípályák biztosítása. Célunk, hogy a magyar sízők a hazai
sípályákon sportoljanak, fejlődjön az itthoni síélet. Kiemelt
célunk, hogy a magyar ifjúságot a sportra (elsősorban
a síelésre) és a sportolás lehetőségének biztosításával
egészséges életmódra szoktassuk.

A párizsi székhelyű és 5 kontinensen több mint 34 országban,
1950 óta jelen lévő Mondial Assistance, egyedülálló felkészültséggel nyújt átfogó segítséget minőségi termékeivel és
szolgáltatásaival utazása során bármerre a világon.

Síeléssel csak nyerhetsz
A játék leírása
2016

Szeptember

Október
November
December
2017

Január
Február
Március
Április

Mondial Assistance Biztosítások
Műanyag sípályák nyitva tartása
Síoktatással foglalkozó cégek, szervezetek
és síoktatók aktivitása
Síszaküzletek nyitva tartása
Magyarországi sípályák nyitva tartása

NYEREMÉNYSORSOLÁS!

bármely játékban részt vevő tagot, pecsétet kap tőle
az útlevelébe. Egy játékos egy útlevéllel vehet részt a
játékban. Az elegendő pecsétet összegyűjtő játékosok
között a síszezon végén kisorsoljuk a Nyeremények
oldalon található nyereményeket.
A nyereménysorsoláson minden minimum
4 pecsétet összegyűjtő játékos vehet részt.
A sípályák kategórián belül ugyanattól a klasztertagtól
maximum egy darab pecsét gyűjthető. A síklasztertagok
pontos nyitvatartási és látogatási ideje honlapjaikon és
egyéb elérhetőségeiken található meg.

1. ábra A pontgyűjtő helyek az alábbi időszakokban várják a pecsétgyűjtőket!

Pecsét kapható:
• Műanyag sípályák és hazai sípályák meglátogatásával.
• Síoktatáson való részvétellel - a síoktató nevének, síoktatóiigazolvány-számának megadásával - vagy a síoktatással foglalkozó cégek,szervezetek felkeresésével
• Síszaküzletek felkeresésével.
A játék időtartama: 2016. 11. 15. – 2017. 03. 31.
A játékosok az útlevélben tájékozódhatnak a játékban
részt vevő klasztertagokról és tevékenységükről, ez
alapján pedig a szezon folyamán ki tudják próbálni a különböző hazai síterepeket, oktatási lehetőségeket, illetve
szolgáltatásokat. Amennyiben a játékos meglátogatja

Sorsoláson való indulás: Az útlevélben lévő,
a pecsételő-helyeket és a személyes adatokat
tartalmazó oldalt kérjük, küldjék el szkennelve az
ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at, vagy postán a
következő címre: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Beküldési határidő: 2017. április 7.
Nyilvános nyereménysorsolás:
A nyereménysorsolást a klaszter 2017. április 19-én,
szerdán 17.00 órakor a Mondial Assistance központjában
(2040 Budaörs, Szabadság út 117.) tartja meg.
A nyeremények a 2017-2018-es szezonban
lesznek beválthatók, melynek pontos feltételei
a www.sieljitthon.hu oldalon olvashatók.

Nyeremények
~1 100 000
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Az alábbi nyeremények mindegyike kisorsolásra kerül:
• hosszú hétvége max. 6 főnek Nagy Hideg-hegy
apartmanjaiban
• 30000 forint értékű ajándékutalvány a High-Tech
Sportok Bázisa felajánlásából
• egyhetes sífelszerelés-kölcsönzés az egész családnak
(két felnőtt és két gyerek) a Sítechnika - Dorognál
• 3 hónapos csoportos tanfolyamok műanyag pályán a
Babos Síklubban, a Fogarasi Síiskolában és a Megyeri
Kerékpár és Sí Szaküzlet sípályáján
• 2 éjszaka 2 fő részére reggelivel a 3Patak Panzióban
• napijegy egyszere 4 fő részére a Nagyvillám Sípályára –
Visegrádra
• szezonbérlet a Pécsi Sípályára
• sí- / snowboard oktatás + 1 napos síbérlet 2 fő részére
a Mátraszentistváni Síparkba
• magánórás síoktatás a Babos Síklub, a Magyar Síakadémia (gyermekek részére), és a Visegrádi Síiskola pályáin
• 10000 forint értékű kedvezmény a SKI. C.U.L.T. –
Skiculture egy eseményére

• napijegyek az 1014 Kékestető Sícentrum, a Bánkúti
Síklub, a Dobogókői Sícentrum, az Síaréna Eplény, a
Mátraszentistváni Sípark, a Nagy Hideg-hegy Sí- és
Túraközpont, a Pécsi Sípálya és a Zemplén
Kalandpark – Sátoraljaújhely területeire
• profi síbotok a Síoktatók Magyarországi Szövetsége
felajánlásából
• 6000 forint értékű ajándékutalványok a SkiOutlet boltjában
• 5000 forint értékű levásárolható kuponok a FreeRide
Club, a GyőrSí, a High-Tech Sportok Bázisa
és a TandT Sport partnereknél
• mini túlélőcsomag gyerekeknek a Kékes Kutató Mentő
Alapítvány felajánlásából
• jurtaszállás 2 vagy 4 fő részére a Dobogókői
Sícentrumban (1 éjszaka)
• 4 főre szóló roller- vagy hegyimonster-túra a Lillafüredi
Libegő és Lillafüredi Sport és Kalandpark közös szervezésében
•2
 5% kedvezmény a Nanook Síiskola bármelyik tanfolyamára
•n
 anookos bukósisakzsák, mellé még további 1000
forint értékű kedvezménykupon a síiskola termékekeire

10% kedvezmény utasbiztosításra
Minden 2016. december 1. - 2017. december 31-ig a
Mondial Assistance weboldalán keresztül történő Örangyal foglalás esetén.
Az Ön promóciós kódja: Síútlevél2017
www.mondial-assistance.hu

A Chernel István Sí és
Turisztikai Klaszter tagjai
Havas síterepek
1014 Kékestető Sícentrum
www.kekesteto.hu

Nagyvillám Sípálya
Visegrád
www.visegradsipalya.hu

Bánkúti Síklub
www.bankut.hu

Pécsi Sípálya
www.pecsisipalya.hu

Dobogókő Sícentrum
www.dobogokosi.hu

Zemplén Kalandpark
Sátoraljaújhely
www.zemplenkalandpark.hu

INTERSPORT
Síaréna Eplény
www.siarena.hu

Műanyag sípályák

High-Tech Sportok Bázisa
www.hsb.hu

Babos
MegyeriSíklub
Kerékpár
Zuglói
síiskola
és Sí Szaküzlet
www.babos-siklub.hu
www.megyerikerekpar.hu

Lilafüred Libegőpark
www.libegopark.hu

Fogarasi
Síiskola
Nagyvillám
Sípálya
Budapest
Visegrád
www.fogarasisiiskola.hu
www.visegradsipalya.hu

Mátraszentistváni Sípark
www.sipark.hu

Nanook Síiskola
FreeRide Club
Budapest
www.freerideclub.hu
www.nanooksiiskola.hu

Nagy Hideg-hegy
Sí- és Túraközpont
www.nagyhideghegy.hu

Győrújbaráti
Síiskola
Pasaréti Síiskola
www.gyorsi.hu
www.pasaretisiiskola.hu/

Műanyag sípályák
Megyeri Kerékpár
és Sí Szaküzlet
www.megyerikerekpar.hu

Pasaréti Síiskola
www.pasaretisiiskola.hu

Nagyvillám Sípálya
Visegrád
www.visegradsipalya.hu

Sítechnika
Dorog
www.sitechnika.hu

Nanook Síiskola
Budapest
www.nanooksiiskola.hu

Zemplén Kalandpark
Sátoraljaújhely
www.zemplenkalandpark.hu

Síszaküzletek

Síoktatással foglalkozó
szervezetek

Megyeri Kerékpár
és Sí Szaküzlet
www.megyerikerekpar.hu

Felső-Mátrai Diáksport
Egyesület
www.zakupszky.hu

Ski Outlet
Budapest
www.skioutlet.hu

Magyar Síakadémia
www.siakademia.hu

Sítechnika
Dorog
www.sitechnika.hu

SKI. C.U.L.T. skiculture
Budapest
www.skiculture.hu

TandT Sport
www.ski.hu

SMSZ – Síoktatók
Magyarországi Szövetsége
www.sioktatas.hu

Tagok ahol nincs pecsételés
4 Seasons Síiskola
www.siiskola-bokaykert.hu

Hunguest Hotels
www.hunguesthotels.hu

Iskolai Síoktatók Egyesülete
www.ise.hu

Normafa Park
www.normafa.info

WAX KLUB Nagykovácsi
www.waxklub.hu

Síterv
scheder@freemail.hu

Síkresz – a síelés
10 alapszabálya
1

Legyünk tekintettel
a többi sízőre, ne
veszélyeztessünk
másokat!

2

A Síoktatók
Magyarországi
Szövetsége
ajánlásával

Tudásunknak és
a körülményeknek megfelelően
síeljünk a pályán,
így válasszuk meg a
sebességünket!

3

Mindig figyeljünk az 4
előttünk sízőkre! Ne
veszélyeztessük, ne
zavarjuk őket!

Előzhetünk és kikerülhetünk bármilyen
irányból, de mindig
hagyjunk elég helyet!

5

Egy pályára besízve 6
vagy megállásból
elindulva mindig győződjünk meg róla,
hogy senkit nem
veszélyeztetünk!

Tilos megállni szűkületben és beláthatatlan helyen! Bukás
esetén minél előbb
el kell hagyni az ilyen
helyet.

7

Felfelé és lefelé gya- 8
logláshoz egyaránt
csak a pálya széle
használható.

Mindig tartsuk be
a táblák és az üzemeltető személyzet
utasításait!

9

Balesetnél kötelességünk segítséget
nyújtani, elmulasztása büntetendő
cselekedet.

10

Balesetnél minden
jelenlévőnek meg kell
adnia a személyazonosságát, melyre az
eset tisztázása során
szükség lehet.

Segítség a
csomagoláshoz
Néhány fontos dolog,
ami nélkül nem érdemes elindulni:
Okmányok, papírok
• személyi igazolvány, útlevél, TB kártya,
Európai TB kártya, bankkártya, pénztárca
• autósoknak: jogosítvány, forgalmi,
EU-s zöld kártya, autópálya-matrica, fejlámpa
• térkép, útvonalterv, útikönyv, GPS
• utasbiztosítás kötvény
• fontosabb telefonszámok (autóklub,
nagykövetség, biztosító, orvos, család)
Ruha, cipő, sífelszerelés
• síléc, sícipő, síbot,
• síruházat: síkabát, sínadrág, aláöltöző, sízokni, sapka, síkesztyű
• bukósisak, síszemüveg, napszemüveg, símaszk
• pólók, pulóverek, nadrág, melegítő, mellény
• aláöltözők, alsónemű, zoknik, sízokni
• pizsama, törölköző, egészségügyi felszerelés
• téli bakancs, cipő, papucs, hátizsák, termosz
• naptej (magas UV-faktor!), fényképezőgép
• lázmérő, gyógyszerek

Síoktatóval? Miért?
Mert ÉLVEZETESEBB. Képzetten jobb síelni!
A technikád fejlesztésével egyre élvezetsebb lesz
a mozgás a sípályán, később pedig olyan lejtőkre
is eljuthatsz, melyekről korábban csak álmodoztál.
Mert FEJLŐDIK A TECHNIKÁD. Sokan maguktól
tanultak síelni, azonban ez gyakran hibás mozgással
párosul. A helyes mozgáskoordináció, nem csak
a technikai fejlődést gyorsítja meg, hanem kíméli
a térdet és más ízületeket is.
Mert BIZTONSÁGOSABB. A szakképzett síoktató
mindig a tanítvány tudásszintjének megfelelő terepet és
feladatot választ. Ismeri, használja és tanítja is a sípáláyn
való közlekedés szabályait, a FIS10-et, valamint fel van
készülve a váratlan helyzetekre is.

Mikor fogadjak síoktatót?
Akkor, ha:
A GYERMEKEDET SZERETNÉD TANÍTTATNI. A síoktatók
beszélik a gyermekek nyelvét, életkornak és sítudásnak
megfelelő játékos feladatokat adnak. A helyes sítudás
elsajátítása a későbbiekben hatalmas segítség lesz nekik
a sípályán.
MOST TANULNÁL MEG SÍELNI. Felnőttként sokszor
bizonytalanabbul indulunk neki új sportok kipróbálásának.
Az alapok elsajátításához jól jön az oktatói segítség, így sok
felesleges kudarctól kímélhetjük meg magunkat és gyorsan
csatlakozhatunk a magabiztosan síelőkhöz.
MÁR MAGABIZTOSAN MOZOGSZ A SÍPÁLYÁKON.
A síelés folyamatosan fejlődik. Innovatív sílécek és sícipők
jelennek meg a boltok polcain, újfajta sítechnikákat lehet
felfedezni a sípályákon és a hóviszonyok is folyamatosan
változnak. Akik biztosan tisztában vannak minden trükkel és
újdonsággal, azok a síoktatók. Az ő munkájuk, hogy folyamatosan képezzék magukat, hogy választ tudjanak adni a
tanítvány minden kérdésére, kérésére.

Utasbiztosítási tippek:
1. Főszabály: Síeléshez, téli sportokhoz semmiképpen
ne alsó kategóriás terméket válasszunk!

2. Gyógyíttatás: Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy
az E101-es és a bankkártyához kapcsolódó balesetbiztosítás csak alapvető védettséget nyújt, komolyabb esetekben nem segítség. A téli sportok a szokásosnál is több
veszélyt hordoznak magukban, amelyeknél a mentés és
az ellátás is komolyabb felkészültséget igényel, és így
nagyobb költséggel jár, elég csak a helikopteres, hegyi
mentésre gondolnunk.

3. Üdülés megszakítása sérülés miatt: Ha például
valamilyen – akár kisebb – sérülés miatt nem tudjuk folytatni síszabadságunkat, a Magyarországon megvásárolt,
igénybe nem vett síbérlet árát megtérítjük.

4. Ha az időjárás miatt nem síelhetünk: A Mondial
Őrangyal biztositása vigaszdíjat fizet például, ha a pályarendszer legalább 50 százalékát lezárták az időjárási
körülmények miatt.

5. Sífelszerelés-károk: Térítjük például a megrongálódott (vagy ellopott, szállítónál elveszett) felszerelés árát is,
sőt azt is, ha például baleset miatt le kell vágni rólunk a
méregdrága síruhát.
6. Lavina esetén: Megtörténhet, hogy lavina miatt nem
érünk oda a sírégióba, vagy nem tudunk hazaindulni.
Ilyenkor is sok extra költség - szállás, étkezés - merülhet
fel, melyekre Őrangyal biztositásunk szintén fedezetet
nyújthat.
7. Ha mi okozunk balesetet: Ez az egyik legnagyobb
és legkevésbé figyelembe vett kockázat. Ha bizonyíthatóan mi okozunk balesetet másoknak, és emiatt peres
ügy indul, akár több millió forint is kevés lehet a károk
megtérítésére, hiszen adott esetben a szállítás és gyógyíttatás költségein túl ránk terhelhetik az illető munkából
való kiesését, rehabilitációs költségeit is. Mindenképpen
érdemes magas keretösszegű felelősségbiztosítást is
tartalmazó utasbiztosítást kötnünk. A Mondialnál a felelősségbiztosítás max. 10 millió forint, messze a legmagasabb a biztosítási piacon.

A megfelelő biztosítás
síeléshez

Mondial
Assistance
Az utasbiztosítás

A Mondial Assistance Őrangyal, illetve Őrangyal Mini
utasbiztosítása síbaleset esetén is őrangyalunk lehet.
Tavalyi gyógyítási díjadatok szerint például Ausztriában egy
felkartörés ellátása kb. 50.000 forintba, Franciaországban
már 130-150.000 forintba került. Azonnali műtét pedig
mindkét országban több millióra rúghat. Egy-egy átlagos
hétvégén 2-3 helikopteres és 6-7 szános mentést igénylő
baleset következik be egy-egy kedveltebb síterepen.
A hegyi mentés sem olcsó: Ausztriában 200 euró, Franciaországban 400-500 euró, míg a helikopteres mentés
mindkét országban 2-4.000 euró. A hazaszállítás költségei
is borsosak: Ausztriában 120-150 ezer forintra, Franciaországban 500-600 ezer forintra rúgnak, míg a repülőgépen
fekve szállítás díja akár 1,5-2 millió forint is lehet.
Nem érdemes, nem szabad tehát a biztonságon spórolni!
Éppen ezért, hogy az Önök számára még vonzóbbá tegyük utasbiztosításainkat, Mondial Assistance Őrangyal,
illetve Őrangyal Mini utasbiztositásának
fedezeteit a sielés, a snowboardozás
rajongóira is gondolva terveztük meg.

Speciális termékek sí- és snowboard utakhoz
Extra fedezetek alap áron: az Őrangyal termékünkben
• Kedvezményes családi csomagok (max. 2f + 5gy, rokonsági foktól függetlenül)
• Egészségügyi védelem (max. 75.000.000 Ft / Fő)
• Helikopteres és hegyi mentés
• Felelősségbiztosítás (10.000.000 Ft tárgyi és személyi károk)
• Felszerelés (lopás, rablás elleni védelem)
• Balesetben sérült síruha térítése
• Vigaszdíj (lesiklópályák min. 50%-a lezárva)
• Lavina (szállás és közlekedési többletköltség)

További információ, kötvénykötés a weboldalunkon

www.mondial-assistance.hu

Mondial
Assistance

Síútlevél pecsétgyűjtő

Az utasbiztosítás

Sípálya 1.

Műanyag pálya

Sípálya 2.

Síoktatással foglalkozó szervezet vagy síoktató

Sípálya 3.

Kereskedelmi cég

24h

Segítség világszerte
mindenütt és mindenkor - az Önök biztonságáért.

Mondial Assistance AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelep, 2040 Budaörs,
Szabadság út 117. Tel.: +36 (06) 23 507 416, Fax: +36 (06) 23 507 414
Ügyfélszolgálati órák: H-Cs: 8.00-17.00, P: 8.00-16.00
E-mail: ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at karbejelentes@mondial-assistance.at

www.mondial-assistance.hu

Minden 2016. december 1. - 2017.
december 31-ig a Mondial Assistance
weboldalán keresztül történő
Örangyal foglalás esetén.
Az Ön promóciós kódja: Síútlevél2017
www.mondial-assistance.hu
Sípálya 4.

10% kedvezmény utasbiztosításra

Síeléssel csak nyerhetsz
Sorsoláson való indulás: Az útlevélben lévő, pecsételő
helyeket és a személyes adatokat tartalmazó oldalt kérjük
küldjék, el szkennelve az ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at, vagy postán a következő címre: 2040 Budaörs,
Szabadság út 117. Beküldési határidő: 2017. április 7.
Nyilvános nyereménysorsolás: 2017. április 19. (szerda)
17.00, amelyről e-mailben értesítjük.

Személyes adatok
Név

Telefonszám

E-mail

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az általam az alábbiak szerint megadott személyes adatokat az AWP P&C S.A. (székhelye:
93400 Saint-Ouen, rue Dora Maar 7., Franciaország) („Biztosító”) illetve a Biztosító biztosítási tevékenységét Magyarországon kifejtő AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelep (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. B. ép. 4. em., Magyarország) („Fióktelep”) üzleti kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára kezelje, felhasználja és
ennek keretében kereskedelmi jellegű információit, ajánlatait, tájékoztató és más hasonló anyagait postai és elektronikus
úton, telefonon vagy egyéb hírközlési úton (pl. SMS vagy MMS üzenetben) részemre eljuttassa. Tudomásul veszem, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes és az adatkezelés jogalapja az önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásom. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően történik. Tudomásul veszem, hogy személyes
adataim kezeléséről a Biztosítótól és a Fiókteleptől tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem azok helyesbítését, valamint
törlését vagy zárolását, illetve az Infotv. 21. § alapján tiltakozhatok azok kezelése ellen. Tudomásul veszem, hogy a személyes
adatokhoz fűződő jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát
kezdeményezhetem, vagy bírósági eljárást indíthatok. A Fióktelep adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-54186/2012.

Aláírás

Dátum

Síelj Itthon!
Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter

