
V.RÉSZ

kirándulás
a síparadicsomba



1. napA gyerekek korán reggel az iskola elott 
gyülekeznek, kezükben sílécekkel, 
csomagjaikkal. Búcsúznak szüleiktol.
Végre elérkezett az iskolai sítábor ideje! 
A 7. b osztály idén Ausztriába utazik, hogy 
öt napig élvezzék a hófödte 
hegycsúcsokat. 
     



Mikor végre mindenki elfoglalja 
helyét a buszban, az osztályfonök 
egy utolsó ellenorzést tart.    

igeeeeen!
igeeeeen!

igeeeeen!
igeeeeen!

Mindenki 
mellett ott ül 

a párja?

Mindenki 
mellett ott ül 

a párja?



Pompás! 

Akkor most mindenki 

vegye elo útlevelét, vagy 

személyi igazolványát, 

és mutassa fel 

a magasba!

Pompás! 

Akkor most mindenki 

vegye elo útlevelét, vagy 

személyi igazolványát, 

és mutassa fel 

a magasba!

Hahaha, remélem a 
síbérletedre nem ezt 

a képet rakod, anyukád 
nélkül fel sem engednek 

vele a felvonóra!

Hahaha, remélem a 
síbérletedre nem ezt 

a képet rakod, anyukád 
nélkül fel sem engednek 

vele a felvonóra! 



Most pedig kiosztok 

mindenkinek egy nagyon 

fontos papírt, ez legyen 

mindig nálatok! 

Ez egy másolat a csoportos 

utasbiztosítási kötvényrol, 

rajta egy telefonszámmal. 

Ezt kell hívni, ha baleset 

történne veletek.

Most pedig kiosztok 

mindenkinek egy nagyon 

fontos papírt, ez legyen 

mindig nálatok! 

Ez egy másolat a csoportos 

utasbiztosítási kötvényrol, 

rajta egy telefonszámmal. 

Ezt kell hívni, ha baleset 

történne veletek. 



Betegség, baleset, vagy
egyéb káreseménynél
a kötvényen szereplo
telefonszámon teljes
köru felvilágosítást
tudunk kapni.

A csoportos utasbiztosítási 
kötvény:



A közel 6 órás buszút végére, és a csomagok 
felcipelése után mindenki elfáradt egy kicsit.  

Éreztek még 

magatokban erot? 

Kimenjünk ma egy 

hócsúszkára?

Éreztek még 

magatokban erot? 

Kimenjünk ma egy 

hócsúszkára?

Naná! 

Erre várunk 

egy éve!

Naná! 

Erre várunk 

egy éve!

Síelni nem lehet? 

Én már a haladó 

csoportban 

voltam tavaly is!
Síelni nem lehet? 

Én már a haladó 

csoportban 

voltam tavaly is!



Ma még nem 

síelünk. Holnap 

reggel tartunk egy 

szintfelmérot, és újra 

csoportokba osztunk 

titeket András 

bácsival. 

Ma még nem 

síelünk. Holnap 

reggel tartunk egy 

szintfelmérot, és újra 

csoportokba osztunk 

titeket András 

bácsival.

Szintfelméro? 
Ne vicceljünk már, jobban síelek andrás bácsinál!

Szintfelméro? 
Ne vicceljünk már, jobban síelek andrás bácsinál!



harmadik
nap



Reggel a haladó csoport andrás 
bácsival a felvonó aljánál gyülekezik.    

andrás bá’, ha ma is olyan jól haladunk az 
oktatással, mint tegnap, 

délután nem megyünk fel 
egy piros pályára? 

andrás bá’, ha ma is olyan jól haladunk az 
oktatással, mint tegnap, 

délután nem megyünk fel 
egy piros pályára? 

Azért lassan a 

testtel fiacskám! 

Tegnap még a tányéros 

felvonóból is sikerült 

kiesned. Délelott még 

gyakoroljuk a párhuzamos 

lécvezetést, ebédnél majd 

eldöntjük, merre 

tovább.  

Azért lassan a 

testtel fiacskám! 

Tegnap még a tányéros 

felvonóból is sikerült 

kiesned. Délelott még 

gyakoroljuk a párhuzamos 

lécvezetést, ebédnél majd 

eldöntjük, merre 

tovább. 



Legrosszabb esetben lejövünk hóekében!  

Legrosszabb esetben lejövünk hóekében!  

Türelem 

gyerekek, 

van még két 

napunk!  

Türelem 

gyerekek, 

van még két 

napunk!  



Ebédnél, a hüttében ülve a csoport eldönti, 
hogy az idojárás és a felkészültségük is 
lehetové teszi, hogy felmenjenek a piros 
pályára. Dani és Kristóf ujjonganak.  



Egyesével, hosszú ívelt kanyarokban haladnak 
lefelé, mikor Dani megcsúszik egy kikapart 
pályaszakaszon, beakad egyik léce egy buckába, 
és lábát maga alá csavarva elesik.  

bummm!
bummm!



Mindenki odasiet hozzá. dani kicsit 
zavartnak tunik, és nem tud 
ráállni a lábára sem. 

Áron, te beszélsz 

legjobban németül, síelj le 

a felvonóig kristóffal, és 

kérjetek segítséget 

a pályakezeloktol.  

Áron, te beszélsz 

legjobban németül, síelj le 

a felvonóig kristóffal, és 

kérjetek segítséget 

a pályakezeloktol.   



A többiek közben igyekeznek összeszedni az elhagyott lécet, 
botokat. András bácsi pedig elokeresi Dani biztosítási kötvényét, 
hogy felhívja az asszisztencia számot. Közben megérkezik az 
üzemelteto két tapasztalt kollégája, egy betegszállító szánnal, 
akik kikérdezik és megvizsgálják a gyereket, és telefonon hívják 
a sürgosségi betegellátókat, hogy dani mihamarabb megkaphassa 
a megfelelo egészségügyi ellátást.   

biztosítási 
kötvény



szerencsére helikopteres 
mentésre nincs szükség, 
bár erre is volt fedezet 
a szerzodésben.  



Jaj, remélem nem lett komoly baja daninak!  

Jaj, remélem nem lett komoly baja daninak!  

miután danit szánnal levitték a pályáról 
A többiek andrás bácsival vissza indulnak 
a szállásra.     

Nem hiszem, 

szerencsére volt 

rajta bukósisak, de 

az elképzelheto, 

hogy a következo 

napokban már 

nem síelhet.   

Nem hiszem, 

szerencsére volt 

rajta bukósisak, de 

az elképzelheto, 

hogy a következo 

napokban már 

nem síelhet.   



kórházban



Danit megvizsgálják, kiderül, hogy nincs súlyos 
fejsérülése, egy kisebb térdsérüléssel 
megúszta a balesetet. Kap egy térdrögzíto 
sínt és fájdalomcsillapítót, majd 
visszaszállítják a szállásra.   



a
szálláséttermében



Danit körül veszik barátai, 
faggatják a történtekrol.  

A fájdalomcsillapítóért 

dani fizetett a patikában, 

de kért számlát róla, 

úgyhogy utólag azt is 

megtéríti a biztosító.

A fájdalomcsillapítóért 

Dani fizetett a patikában, 

de kért számlát róla, 

úgyhogy utólag azt is 

megtéríti a biztosító.

És mennyibe 

került ez az 

izé a térdeden?   

És mennyibe 

került ez az 

izé a térdeden?  

Szerencsére 

semmibe. A biztosító 

mindent megtérít, 

még a tepsizés is 

ingyen volt!    

Szerencsére 

semmibe. A biztosító 

mindent megtérít, 

még a tepsizés is 

ingyen volt!   



De ha jól tudom, 

a mi biztosításunk 

olyan, ami a síbérleted 

árát is visszafizeti. 
De ha jól tudom, 

a mi biztosításunk 

olyan, ami a síbérleted 

árát is visszafizeti. 

És most 

mi lesz? Te már 

nem síelhetsz?   

És most 

mi lesz? Te már 

nem síelhetsz?   

Sajnos nem. 

Ezt sajnálom a legjobban. 

Most várhatok megint 

egy évet, mire léc 

kerül a lábamra.    

Sajnos nem. 

Ezt sajnálom a legjobban. 

Most várhatok megint 

egy évet, mire léc 

kerül a lábamra.   



Ez így igaz! Az osztály 
számára megkötött csoportos 
biztosítás olyan fedezetet is 

tartalmazott, ami a betegség vagy 
baleset esetén a síbérlet árát is 

megtéríti. De ezt egy alap 
utasbiztosítás nem biztos, hogy 
tartalmazza. Mindig olvassuk el 

alaposan a szerzodési 
feltételeket!  



V.RÉSZ

vége


