
Info   przedwyjazdowe    Surf   Camp   Maroko  
09-16.11.2017 

Travel   with   extreme   Homies   –   Biuro   Podróży   &   EHschool   -   Szkoła   Sportów 
Extremalnych 

 
1.           Transport  
Transport   we   własnym   zakresie    -   sami   wykupujemy   lot 
Wrocław   -    osoba   do   kontaktu   na   zbiórce   Maciej   Niebudek   609299298,      zbiórka   o   13.20   na   lotnisku 
09.11   -   wylot   z   Wrocławia   15:20,   przylot   do   Agadiru   19:10 
16.11   -   wylot   z   Agadiru   19:50,   przylot   do   Wrocławia   01:30 
Katowice   -    osoba   do   kontaktu   na   zbiórce   Michał   Ackermann   509511181,   zbiórka   o   13.15   na   lotnisku 
09.11   -   wylot   z   Katowic   15:35,   przylot   do      Agadir   19:30 
16.11   -   wylot   z   Agadir   20:10,   przylot   do   Katowic   01:55 
Przypominamy,   że   Maroko   nie   należy   do   Unii   Europejskiej   i   dlatego   trzeba   mieć   przy   sobie 
paszport   do   okazania   na   miejscu!!! 
2.   Szkolenie 
Na   miejscu   odbędzie   się   szkolenie   z   surfingu,   które   sobie   szeroko   omówimy   podczas   spotkania 
organizacyjnego. 
Na   miejscu   dysponujemy   niezbędnym   sprzętem   do   uprawiania   wybranych   dyscyplin   sportowych. 
Szczegóły   dotyczące   szkolenia   znajdują   się   w   ofercie   w   zakładce   ”   szkolenia”  
http://www.ehschool.pl/index.php/Products/120/Surf-Camp-Maroko.html 

3 .     Ubezpieczenie:     dostaniesz   smsa   z   informacją   na   temat   ubezpieczenia,   które   wybrałeś   w 
procesie   rezerwacji.   Jeśli   nie   wybrałeś   ubezpieczenia   rozszerzonego   o   sporty   wodne   to   możesz   to 
zgłosić   do   poniedziałku   na   biuro@ehschool      lub   ubezpieczyć   się   we   własnym   zakresie   od   sportów 
wodnych. 
   Ubezpieczenie,   które   zawarte   jest   w   cenie : 
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) 

Dodatkowo   istnieje   możliwość   wykupienia   ubezpieczenia   sportowego,   które   obowiązuje   na   takie 
dyscypliny   jak:   surfing,   kitesurfing,   wakeboard,   windsurfing   w   dwóch   wariantach: 

-   ubezpieczenie   Hestia   Podróże   pakiet   rozszerzony:      w   zakresie   Koszty   leczenia   (KL),   assistance   i 
koszty   ratownictwa   (KR)   200   000   pln,   następstw   nieszczęśliwych   wypadków   (NNW)   20   000   pln, 
odpowiedzialność   cywilna   (OC)   200   000   pln,   Bagaż   2000   pln   +   rozszerzenie   o   pakiet   SPORT   (sporty 
wodne   )   -   65   pln  

Całodobowe   centrum   alarmowe   0048   585507012   ,   nr   polisy:   903011775110  

-   ubezpieczenie   Hestia   Podróże   pakiet   pełny:   w   zakresie   Koszty   leczenia   (KL),   assistance   i   koszty 
ratownictwa   (KR)   500   000   pln,   następstw   nieszczęśliwych   wypadków   (NNW)   30   000   pln, 
odpowiedzialność   cywilna   (OC)   1   000   000   pln,   Bagaż   5   000   pln   –   pakiet   sport   plus:(sporty   wodne   )   - 
130   pln  

Całodobowe   centrum   alarmowe   0048   585507012   ,   nr   polisy:   903011775113 

 
4.   Ramowy   plan   wyjazdu 
0 9.11.2017   wylot   z   Wrocławia   ok   godz.15.20   lub   z   Katowic   ok   godz.15.35   do   Agadiru 

http://www.ehschool.pl/index.php/Products/120/Surf-Camp-Maroko.html


-   transfer   do   miejsca   noclegowego 
-   zakwaterowanie 
-   spotkanie   organizacyjne 
-   omówienie   programu   wyjazdu 
-   integracja 
10.11-15.11.2017   szaleństwo   na   surfingu,   wycieczki   i   najlepsza   zabawa 
Dodatkowo   w   programie: 
   -   codzienne   szkolenia   surfingowe 
   -   testy   kamer   GoPro 
   -   video   i   foto   coaching 
   -   imprezy   w   stylu   beach   party 
   -   gry   i   zabawy 
   -   wycieczka   do   miasta   Essaouira 
-   3   sesje   jogi 
-   tenis   stołowy 
-   deskorolki 
-   basen 
16.11.2017   wylot   ok   godz   19:50   /   20:10   do   Polski,   przylot   ok   godz   01:30   /   1:55 
 

5.     Co   należy      zabrać   –   o   tym   warto   pamiętać: 
 

● dowód   osobisty,    paszport  
● możesz   wziąć   swoją   piankę   (jeśli   wykupiłeś   szkolenie   to   piankę   z   wypożyczalni   masz   w 

cenie) 
● ręczniki,okulary   słoneczne,   krem   z   filtrem  
● dobry   humor   :) 
● na   miejscu   można   wymienić   euro   lub   dolary   na   lokalne   Dirhamy 

 
 

pozdrawiamy: 
EHschool 

biuro@ehschool.pl 
0048537406602 
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