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Biztonság
1. A Vasfüggöny Sífutó Pályákat mindenki saját
felelősségére használhatja.

2. Hegyi mentőszolgálat nem működik.
Segélyhívó: 112, Mentők: 104

3. Lehetőleg egyedül ne menjünk túrára, ha mégis,
akkor legyen nálunk telefon (térerő bizonytalan!),
és hagyjuk meg, hogy hova mentünk.

4. Ne hagyjuk el a jelzett pályákat!

5. A fektetett nyomot csak arra megfelelő sífutó
felszereléssel szabad használni.

6. Kutyát a pályára vinni valamint azt gyalogosan,
lóháton, motorral vagy egyéb járművel használni
tilos!

Pályahasználati előírások

1 Ahol két párhuzamos sínyom található,ott “jobbra
tarts”!

2. Ahol egy sínyom van fektetve, ott a pálya mindkét
irányban használható, de:..

3...szembetalálkozáskor a magasabbról érkező síelő-
nek elsőbbsége van, számára a pályát (oldalra kilépve)
szabaddá kell tenni.

4. Egyirányú találkozáskor (utoléréskor) az elől haladó
síelőnek van elsőbbsége (követési távolság!). Emellett
javasolt az udvariasság alapján az előzés segítése.

5. Az ún, „scating”, tehát a korcsolyázó stílus csak az
arra kialakított pályaszakaszokon engedélyezett!

Pályahasználati díj
Hogy jövőre is tudjunk csúszni…
Előre is köszönjük!

1 A Vasfüggöny Sífutó Pályák az idei szezonban is 
ingyenesen használhatók.

2. A pályákat karbantartó és üzemeltető Fáber SBT
Egyesület részére önkéntes alapon pályahasználati
díj ill. adomány fizethető az alábbi bankszámlára:

Fáber SBT Egyesület, Sopron
10918001-00000070-38420002

A megjegyzés rovatba kérjük az „ADOMÁNY”
szót, neved és címed írd! 
A teljes bevételt a pályák fenntartására fordítjuk.

ÓVD A SÍNYOMOT!

Ha tevékenységünket támogatni szeretnéd, akkor
erre a következő lehetőségeid vannak:

A napi jegy hasonló pályákon kb. 4-6 €, ha ennek
időarányos részének felét befizeted, akkor nyu-
godtan aludhatsz!
Az átutalások költsége miatt javasoljuk, hogy össze-
gyűjtve, „csomagokban” utalj.)

Ha a pályahasználaton felül is támogatni szeretnéd
egyesületünket, akkor azt ugyanilyen formában
teheted meg.

Honlapunkon hirdetési felületet tudunk biztosítani.
Egy hirdetési képért (logo, stb.), linkkel szezonon-
ként általában 30-50.000 Ft közötti díjat számlá-
zunk megállapodás szerint (ÁFA mentesen).

Ha természetben tudsz támogatni bennünket, vagy
egyéb ötleted van, akkor kérünk küldj üzenetet vagy
egyéb elérhetőségeinken keresztül lépj velünk kap-
csolatba.

Bármilyen formában segíted munkánkat, már ez-
úton, előre is köszönjük!

Támogatás
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