Livigno Freestyle Camp
Miejsce: Włochy
Termin: 04.04-12.04.2014
1.

Miejsca i godziny zbiórek / transport:

WYJAZD: (piątek) 04.04.2014
Katowice –Stacja BP. Al. Górnośląska 55
w kierunku na Wrocław koło hotelu CAMPANILE i
McDonald
Zbiórka godz. 21.00 odjazd 21.30
Osoba do kontaktu - pilot, rezydent, organizator Anna
Ackermann 0048 509 338 388
POWRÓT: (sobota) 12.04.2014
Livigno ok godz. 8 rano-wyjazd, Katowice ok 23.00
W zależności od warunków na drodze.
2. Bagaż
WAŻNE: limit bagażu głównego 25 kg, bagażu podręcznego
5 kg oraz 1 komplet sprzętu narciarskiego lub
snowboardowego. PROSIMY O DOKŁADNE I TRWAŁE
OZNAKOWANIE BAGAŻU !!!
3.

Adres:
Chalet del Sole
Via Molin 447, 23030 Livigno (SO), Włochy
Dojazd własny zapraszamy od godziny 12.00
Prosimy kontakt z rezydentem, Jacek Ciekała 0048 601
98 00 77

4.

Podróż autokarem
·
Należy stawić się na miejscu zbiórki o czasie.
·
Na miejscu zbiórki autokaru należy zgłosić swoją
obecność, przekazać bagaż kierowcom.
·
Pasy bezpieczeństwa powinny być zapięte podczas
jazdy.
·
Przerwy na trasie i ich długość wynikają z
obowiązujących zasad przewozowych - co około 3
godziny przerwa 15 minutowa.
·
Proszę zabrać paszport lub dowód osobisty
· W autokarze będzie zbierane: (prosimy o odliczone
kwoty)
· Kaucja zwrotna za apartament 50 € / os.
· Kaucja zwrotna za skipass 5 €
· Opłata za szkolenie snowboardowe
- 300zł, szkolenie rekreacyjne lub Freestyle (3 h
dziennie
- 550zł IIst.sprawności snowboardowej SITS
- 650zł IIIst.sprawnosci snowboardowej SITS
· Opłata za wypożyczenie sprzętu 180 pln/200 pln
5. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać:
· Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w
bagażu)
· Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy
(nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne
wiązania. Przypominamy, że w czasie wyjazdu będzie
działało centrum testowe desek Burton, K2 , Nitro,
Capita, Union, Lobster i nart HEAD i K2, kamer GoPRO
· KASK (polecamy dla wszystkich) + gogle
· Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowym powinny mieć deskę freestylową (miękką, najlepiej typu
twin-tip) Zalecamy: ochraniacze na kolana, spodenki

·
·
·
·

ochronne, ochraniacz na kręgosłup (żółw lub zbroja
ochronna).
Ręczniki własne (pościel jest w pokojach)
krem z wysokim filtrem, szminka wazelinowa, nakrycie
głowy, okulary przeciwsłoneczne
strój na imprezę „KItch Party” i „Hawaii Party”
Polecamy zabrać:
Ściereczki do mycia i wycierania naczyń, worki na
śmieci, papier toaletowy, tabletki do zmywarki, płyn do
mycia naczyń.

6. Ubezpieczenie
Ubezpieczyciel: Signal Iduna - Numer telefonu alarmowego:
+48 22 864 55 26
Numer Polisy: 201042,
Ubezpieczający: Travel with Extreme Homies
Dla wszystkich uczestników wyjazdu w cenie jest
ubezpieczenie na czas pobytu i podróży w zakresie: KL
10000€, KR 5000 €, NWI, NWS po 15000pln, OC 30000 €
Uczestnicy którzy wykupili dodatkowo ubezpieczenie SKI –
na 6 dni za 50pln/60 pln. Okres ubezpieczenia Ski 611.04.2014. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje:
KL – Koszty leczenia
10 000 €/20000 €
KR - Koszty Ratownictwa
5000 Euro
NWI - Trwały uszczerbek na zdrowiu
15 000 PLN
NWS - śmierć
15 000 PLN
Bagaż podróżny
1000 PLN
SS - sprzęt sportowy
1000 PLN
OC odpowiedzialność cywilna
30 000 euro
Inni uczestnicy, którzy nie wykupili dodatkowego
ubezpieczenia z rozszerzeniem o sporty zimowe
(Rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego
lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych).,
proszone są o ubezpieczenie siebie we własnym zakresie. (nie
mając tego dodatkowego ubezpieczenia, w czasie wypadku
na stoku nie ma zwrotu poniesionych kosztów leczenia i
NNW). Poza tym dodatkowe ubezpieczenie SKI to także
ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu.
7. Ramowy plan wyjazdu
4.04.2014 wyjazd z Polski – piątek g.21.30
Sobota- zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, impreza
integracyjna
Niedziela - Piątek: to czas na białe szaleństwo, szkolenia,
imprezy i apresski, realizacja programu EH
W programie wyjazdu czekają was:
- Welcome Party
- Hawaii Party
- Szalone Apresski
- Zawody w jedzeniu spagethi i
beer pong
- Kitch Party
- turniej piłkarzyków
- zawody snow/ski
- pokazy filmów snow/ski
- turniej siatkówki na śniegu
12.04.2014 Sobota – wykwaterowanie i o 8 wyjazd do Polski
Na wyjeździe będzie działał tzw. esemesowy system
informacyjny – na swoją komórkę będziesz codziennie
dostawał informacje o atrakcjach które dla was
zaplanowaliśmy.
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na wyjeździe !
Anna Ackermann
ania@ehschool.pl
0048 509338388

