Biuro Podróży
« Travel with Extreme Homies » Anna Ackermann
41-400 Mysłowice Armii Krajowej 16B/32
NIP 725-186-28-43 REGON 241607422
.

Winter Camp Kitzbuhel 14-21.02.2015
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych

1. Miejsca i godziny zbiórek / Transport
WYJAZD: 14.02.2015 (sobota)

Pilot – instruktor-wychowawca - Marcin Pałka 664123321
7.30 Kraków / Arge na Pasterniku (Pasternik 66) w kierunku wyjazdu z Krakowa na A4 https://goo.gl/maps/8gX6S
8.00 Krzeszowice / przed budynkiem Straży Pożarnej/dworzec bus w Krzeszowicach ul. Floriana 1
https://goo.gl/maps/rROu4
8.45 Katowice / Stacja BP. Al. Górnośląska 55 w kierunku na Wrocław koło hotelu CAMPANILE i McDonald
https://goo.gl/maps/ArFFE
POWRÓT: 20.02.2015 (piątek) wieczorem po obiadokolacji ok 20.00 wyjazd do Polski // 21.02.2015 (sobota
rano) - powrót do Polski - te same miejsca zbiórek

2. Nr kontaktowy
Kierownik obozu Michał Ackermann 0048 509 511 181

3. Adres hotelu:
Adres ośrodka w Austrii dla dojazdu własnego:
Haus Brandeck, Kinostraße 17, 5723 Uttendorf, Austria https://goo.gl/maps/6TV0b
lub Gasthaus Waltl, Dorfbachstraße 8, 5723 Uttendorf, Austria https://goo.gl/maps/AOxLx
Dojazd własny zakwaterowanie od godz. 16:00 w sobotę 14.02
osoba do kontaktu na miejscu: Michał Ackermann 509 511 181 lub Jacek Ciekała 601 980 077

4. OPŁATY
W autokarze będzie zbierane: (prosimy o odliczone kwoty)
· Skipassy:
dzieci 2009 i młodsze gratis
dzieci urodzone 2008-1999 120,50 euro
młodzież 1998-1996 186 euro
dorośli i powyżej 1995 229 euro
* kurs na Instruktora Snowboardu SITS - 1300pln
* Kaucja 2 euro za karnet
* opłata za Tauren SPA World (jedna z najlepszych basenów termalnych w Europie) około 20 euro (dla chętnych)
* szkolenie na stopnie sprawności snowboardowej (IIst + 550 pln, IIIst. + 650 pln)

5. Ubezpieczenie
Każdy uczestnik otrzyma smsem przed wyjazdem numer polisy i nr centrum alarmowego, oraz na miejscu
wizytówkę informacyjną o zakresie ubezpieczenia.

6. Ramowy plan wyjazdu:
14.02.2015 (sobota)Wyjazd z Polski, Dojazd do hotelu i zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne.
15.02 do 20.02 (niedziela-piątek) - 6 dni - realizacja programu szkoleniowego na stoku, zajęcia popołudniowe i
wieczorne realizowane według programu. Dobra zabawa.
20.02.2015 (piątek) wieczorem po obiadokolacji wyjazd do Polski
21.02.2015 (sobota) - powrót do Polski w godzinach popołudniowych

7. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać:
·
·
·
·
·

Dowód tożsamości lub paszport (WAŻNY) (przy sobie, nie w bagażu), legitymację szkolna (dotyczy obozowiczów)
kartę obozową (dotyczy obozowiczów)- do wydrukowania na stronie www w ofercie wyjazdu
Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania.
KASK (polecamy dla wszystkich, obozowicze –obowiązkowo!) + gogle
Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowym snowboardowym - powinny mieć deskę freestylową (miękką, najlepiej
typu twin-tip) , w szkoleniu Freestyle narty – narty freestylowe. Zalecamy: ochraniacze na kolana, spodenki ochronne,
ochraniacz na kręgosłup (żółw lub zbroja ochronna).
· krem z wysokim filtrem, szminka wazelinowa, czapka, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i kocyk do autokaru
· Informujemy o możliwości zdeponowania pieniędzy dziecka u wychowawcy na zbiórce – prosimy o przygotowanie
niezaklejonej koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podaniem kwoty.
· strój na imprezę tematyczną KICZ PARTY !!!

Anna Ackermann

// ania@ehschool.pl // 0048 509338388

