
Student Camp La Plagne 
Termin: 12.12-21.12.2014r 

 
1. Miejsca i godziny zbiórek / transport: 

Łączymy się autokarowo z firmą Snow events (piloci 
autokaru północnego i centralnego, EHschool – czyli 
ja jadę na trasie południowej, więc z częścią osób 
spotkamy się na miejscu) 

WYJAZD: (piątek) 12.12.2014r 
Autokar 1 południe: 
Katowice – Plac Sejmu Śląskiego  MAPA 
Zbiórka godz. 19.00  odjazd 19.30 

PILOT: Anna Ackermann 509 338 388 
Autokar 2 Centrum: 
Warszawa - metro Wilanowska, dworzec autobusowy 
Odjazd 19.00 
Wrocław – Dworzec PKS, Peron 4  
Zbiórka 00.00 odjazd 00:30 

PILOT: Andrzej 537 380 191 
Autokar 3 Północ 
Gdańsk – dworzec PKS 
Odjazd 16.00 
Szczecin – Plac Żołnierza 9 
Zbiórka ok 21.30 

PILOT: Wojtek 693 267 462 
 
POWRÓT:  
Wyjazd z La Plagne 20.12.2014 (sobota) ok 9 zdanie 
apartamentów, ok godz. 10 wyjazd, Powrót do Polski 
21.12.2014(niedziela).Wrocław ok 7 rano, Katowice ok 
10-11 
Godziny wyjazdu mogą się zmienić w zależności od 
warunków na drodze. 
2. Bagaż 
WAŻNE: limit bagażu głównego 30 kg, bagażu 
podręcznego 5 kg oraz 1 komplet sprzętu narciarskiego lub 
snowboardowego. W przypadku posiadania bagażu ponad 
limitowego, Organizator ma prawo odmówić zabrania go 
na pokład lub pobrać opłatę w wysokości 25 zł/kg 
nadbagażu. Prosimy o niezabieranie bagażu typu skorupa. 
3. Adres: 
le Cervin, Mâcot-la-Plagne 
4. 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 obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu. Osoby pijane, oraz pod wpływem 
środków odurzających, utrudniające podróż zostaną 
wykluczone z wyjazdu. 

• Za wszystkie szkody i zniszczenia podczas podróży 
autokarem lub na miejscu ponosi odpowiedzialność 
osobą, która tych czynów się dopuściła. 

• Proszę zabrać paszport lub dowód osobisty/ 
• W  autokarze będzie zbierane:  (prosimy o odliczone 

kwoty) 
• Kaucja zwrotna za apartament 60 € / os. 
• Opłata klimatyczna 9 € / os. 

• Wypożyczenie pościeli 12 euro, lub ręczników 6 
euro (lub we własnym zakresie-
pościel=powłoczka na koc i na poduszkę) 

• Na miejscu u rezydenta (Anna Ackermann) będzie 
zbierane: 
• Dopłaty za dojazd z Warszawy 150 pln, Gdańska 

80 pln i Szczecina 80 pln 
• Opłata za szkolenie snowboardowe  

- 300zł, szkolenie rekreacyjne lub Freestyle (3 h 
dziennie) 
- 550zł II st. sprawności snowboardowej SITS 
- 650zł III st. sprawności snowboardowej SITS 

• Opłata za wypożyczenie sprzętu 150 pln.(dla tych 
co wcześniej zgłosili) 

• Polecamy wykupić od nas „Zestaw czyścioszek” 
za jedyne 3 euro, a w nim: płyn do zmywania i 
płyn uniwersalny po 100 ml, zmywak, ściereczka, 
worki na śmieci 5 szt., tabletki do zmywarki 7 
szt., 1 rolka papieru toaletowego – na dobry 
początek ☺  

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 
i Capita, wiązania Union, SP, Burton ,Narty HEAD, 
kamery 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). 

• krem z wysokim filtrem,  szminka wazelinowa, 
nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i 
kocyk do autokaru 

• strój na imprezy tematyczne (info w kolejnej 
wiadomośći) 

 
Ramowy plan wyjazdu: 
12.12.2014 wyjazd z Polski – piątek 
Sobota- zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, 
rozdanie skipassów 
Niedziela - Piątek: to czas na białe szaleństwo, szkolenia, 
imprezy i apresski, realizacja programu EH – szczegółowe 
info w kolejnym e-mailu 
20.12.2014 Sobota wyjazd do Polski , 21.12,2014 przyjazd 
do Polski 
Na wyjeździe będzie działał tzw. esemesowy system 
informacyjny – na swoją komórkę będziesz codziennie 
dostawał informacje o atrakcjach, które dla was 
zaplanowaliśmy. 
 
 Anna Ackermann    // ania@ehschool.pl  //  0048 
509338388 


