Winter Camp Livigno 2231.01.2016
Travel with Extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool  Szkoła Sportów Extremalnych

1. Miejsca i godziny zbiórek / Transport
WYJAZD
: piątek 22.01.2016
Kraków 
Płaszów (dworzec PKP) // godz. 20:30
Katowice
// Stacja BP. Al. Górnośląska 55 w kierunku na Wrocław koło hotelu CAMPANILE i
McDonald // godz. 22:00
Sobota 23.01 Przyjazd autokaru na miejsce ok 15:00 // Dojazd własny zakwaterowanie od godz. 16:00
Adres hotelu: 
Chalet del Sole via Molin 447 23030 Livigno (SO), Italy
POWRÓT:
30.01.2016 (sobota) wykwaterowanie i po śniadaniu wyjazd do Polski //
31.01.2015 (niedziela)  powrót do Polski w godzinach porannych (Katowice ok 06:00,
Kraków ok 07:00)
2. Nr kontaktowy
Osoba do kontaktu na zbiórce Kierownik obozu Marcin Pałka tel. 0048 664 123 321
Obozowicze: Na zbiórce przekazujemy karty obozowe
Osoba do kontaktu na miejscu w Livigno Michał Ackermann 0048 509 511 181
4. OPŁATY
W autokarze (dojazd własny na miejscu) będzie zbierane: (prosimy o odliczone kwoty)
● SKIPASSY:
 206 euro dorośli, seniorzy ur. w i przed 1951r
 144 euro młodzież ur. w i po 2000r
● kaucja zwrotna w wysokości 20 € za osobę
● SZKOLENIA:
rekreacyjne, freestyle i I stopień 400 pln,
II stopień 550 pln
III stopień 650 pln (prosimy wziąć ze sobą legitymację II stopnia do pokazania).
1300 pln  kurs instruktora snowboardu
5. Ubezpieczenie: (przed wyjazdem dostaniesz smsa z nr polisy i do centrum alarmowego)
● Ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie wyjazdu:
NA CZAS PODRÓŻY: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA w zakresie: Koszty leczenia,
ratownictwa i transportu 15000 euro, NNW trwały uszczerbek na zdrowiu 5000 euro, śmierć 3000 euro,
Bagaż Podróżny 300 euro
Całodobowe centrum alarmowe 0048 225689828 , nr polisy TWEZ/10/2014 (
OWU Travel World TU
Europa
)
NA CZAS POBYTU: ubezpieczenie Hestia Podróże pakiet rozszerzony: w zakresie Koszty leczenia
(KL), asistance i koszty ratownictwa (KR) 200 000 pln, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
20 0000 pln, odpowiedzialność cywilna (OC) 200 000 pln, Bagaż 2000 pln + rozszerzenie o pakiet
SPORT (sporty rekreacyjne i ryzykowne: narciarstwo i snowboarding po oznakowanych trasach
zjazdowych)
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903010101769 (
OWU Hestia Podróże
)
● Dodatkowo – dla chętnych / lub we własnym zakresie  doliczane do umowy ubezpieczenie
SKI:
ubezpieczenie Hestia Podróże pakiet pełny: w zakresie Koszty leczenia (KL), assistance i koszty
ratownictwa (KR) 500 000 pln, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 30 000,

odpowiedzialność cywilna (OC) 1 000 000, Bagaż 5 000 pln – pakiet sport plus: sporty rekreacyjne,
ryzykowne i extremalne (jazda po trasach + freeride) Składka 60 pln
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903010101742 (
OWU Hestia Podróże
)
Polecamy aby każdy uczestnik wyjazdów zagranicznych posiadał ważną kartę EKUZ (Europejska
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)  (karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie). pobierz wniosek
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wnioski/Wniosek%20o%20wydanie%20EKUZ%20dla%2
0os%C3%B3b%20ub ezpieczonych_wyjazd%20turystyczny.pdf
Oczywiście my ubezpieczamy w cenie wyjazdu od KL i NNW, ale z Kartą EKUZ jest prościej
cokolwiek załatwiać w placówkach medycznych za granicą i zawsze bezgotówkowo. W każdej
miejscowości w której organizowany jest wyjazd posiadamy auto, by w razie konieczność pilot 
instruktor mógł jechać do najbliższej placówki medycznej (lekarz, szpital)
6. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać:
· Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w bagażu), legitymację szkolna (dotyczy
obozowiczów)
· kartę obozową (dotyczy obozowiczów) do wydrukowania na stronie www w ofercie wyjazdu
· kostium kąpielowy , szorty do pływania, ręcznik, klapki
· 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 twintip) , w szkoleniu Freestyle narty – narty freestylowe.
Zalecamy: ochraniacze na kolana, spodenki ochronne, ochraniacz na kręgosłup (żółw lub zbroja
ochronna).
· ręczniki, 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 OLD SCHOOL GANGSTA PARTY !!!
7. Bagaż
WAŻNE: limit bagażu głównego 25 kg, bagażu podręcznego 5 kg oraz 1 komplet sprzętu narciarskiego
(+ buty oddzielnie w pokrowcu) lub sprzętu snowboardowego zapakowanego w pokrowiec. W
przypadku posiadania bagażu ponad limitowego, Organizator ma prawo odmówić zabrania go na pokład.
Prosimy o niezabieranie bagażu typu skorupa oraz o trwałe i widoczne oznaczenie bagażu imieniem i
nazwiskiem.
8. Podróż autokarem
· Należy stawić się na miejscu zbiórki o czasie.
· Na miejscu zbiórki autokaru należy zgłosić swoją obecność pilotowi, przekazać bagaż kierowcom.
· Pasy bezpieczeństwa powinny być zapięte podczas jazdy. (mandat ok 30euro)
· Przerwy na trasie i ich długość wynikają z obowiązujących zasad przewozowych  co około 3 godziny
przerwa 15 minutowa.
· W autokarze i na obozie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających
· Za wszystkie szkody i zniszczenia podczas podróży autokarem lub na
miejscu ponosi odpowiedzialność osobą, która tych czynów się
dopuściła.
Anna Ackermann // ania@ehschool.pl // 0048 509338388

