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EGY HÉT EGYÜTT A VILÁG LEGJOBB SÍOKTATÓIVAL ! 
 

INTERSKI KONGRESSZUS 
USHUAIA, ARGENTINA 

 
2015. 09.05.-09.12. 

 

A havas sportok oktatói 2015 őszén a „világ végén” az argentin Ushuaia-ban tartják 
következő világtalálkozójukat, az INTERSKI Kongresszust. A szakmai programok 
keretében az egyes országok demo csapatai látványos bemutatókat, gyakorlati 
workshopokat, előadásokat tartanak alpesi sí, freestyle, snowboard és sífutás 
szakágakban. A szakemberek rengeteg tapasztalatot osztanak meg egymással az egy 
hetes rendezvény alatt. Az delegációk oktatói idén is lehetőséget biztosítanak a helyi 
gyerekek napi oktatására. Újdonság lesz a síoktatók ISIA által megalkotott szabályok 
szerinti parallel versenye.  
 
A programra minden szakmai érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.  
 
Jelentkezni kizárólag a Síoktatók Magyarországi Szövetségén keresztül lehetséges. 
 
 
Az egyhetes program csomagára a szállás kategóriájától függően: 
 

Egy 
 

Egyágyas szoba 
 

 Kétágyas szoba Háromágyas szoba  

Economy szoba reggelivel:   EUR 1.180,-   EUR    800,-   EUR    730,-  

Standard szoba reggelivel:  EUR 1.675,-   EUR 1.150,-   EUR 1.050,-  

Superior szoba reggelivel  EUR 1.980,-  EUR 1.350,-   EUR 1.290,- 

 



A csomagár a következő szolgáltatások árát tartalmazza: 
 
-  7 éjszaka szállás reggelivel, 
-  napi transfer Cerro Castorba, a sípályára oda-vissza és helyi közlekedés Ushuaia-ban, 
-  hotel transfer, kongresszusi költség, 6 napos síbérlet,  
-  Interski 2015 ajándék, 
-  belépési díjak 
 
Az ár nem tartalmazza:  
- az Interski International részére fizetendő díjat: 70 Euro/fő 
- a háromfogásos vacsora árát; egy hétre 160 Euroért vásárolható a városban 

különböző éttermekben felhasználható vacsorajegy 
- repülőjegy árát  

 
Foglalási és fizetési feltételek: 
 

1. Jelentkezési határidő: 2015. március 06. 
2. Jelentkezés módja: a mellékelt nyilatkozat kitöltött és aláírt formában történő 

megküldése az iroda@sioktatas.hu címre, valamint postán a 1037 Bp. Bécsi út 
314.B.I.2. címre   

3. A részvételi díj 100%-val megegyező összeg utalása a jelentkezés SMSZ 
Elnöksége általi elfogadását követő 5 napon belül az SMSZ Euro számlájára: OTP 
11763017-11759887 

 
Lehetőség van egyéb kapcsolódó argentin programokon is részt venni a kongresszust 
követően. Bővebb információ a kongresszus honlapján:  www.interski-2015.org/en/ 
 
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége szükség esetén segít a repülőjegy foglalásban. 
 
SMSZ kapcsolattartó: dr. Egri Katalin 06-20-9458470, dregrikatalin@hu.inter.net 
 
 

 
 
 


