
info   przedwyjazdowe    Na   fali   Camp   Sardynia  
16.09-23.09    lub   17.09-24.09 

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

 
1.           Miejsca   i   godziny   zbiórek   /   transport   /   nr   kontaktowe. 
Dla   wybierających   dojazd   Busem   EH:        Zbiórka   w   czwartek   14.09   o   godz.   7:30   BP   w   Katowicach   al. 
Górnośląska   55   (koło   Mc   Donalds   i   Campanille,   kierunek   na   Wrocław) 
Dla   wybierających   opcję   samolotem    (bilety   we   własnym   zakresie).   Transfer:   Lotnisko   -   Baza   - 
Lotnisko   koszt   w   pakiecie   z   codziennymi   dojazdami   z   miejsca   zamieszkanie   na   Bazę       60   euro   - 
płatne   gotówką   na   miejscu. 
Jeśli   chcesz   przewieźć   swój   bagaż   busem   EH   należy   go   dostarczyć   najpóźniej   w   środę   na   adres   firmy 
(Michał   Ackermann   Wielka   Skotnica   84/2,   41-400   Mysłowice)   koszt    200   pln    w   dwie   strony   płatne   na 
miejscu   gotówką. 
Telefon   kontaktowy   Michał   Ackermann   0048509511181  

2.   Szkolenie 
Na   miejscu   odbędzie   się   szkolenie   z   zakresu: 

- kitesurfing   lub   windsurfing 
- surfing 
- w   razie   braku   warunków   wiatrowych   (co   raczej   na   Sardynii   się   nie   zdarza)   będziemy 

organizować   szkolenie   wakeboardowe   za   motorówką   lub   na   wyciągu   2.0 
Wszystkie   szkolenia   szeroko   sobie   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/99/Na-Fali-Camp-Sardynia-wrzesien-2017.html  

3 .     Ubezpieczenie:     dostaniesz   smsa   z   info   na   temat   ubezpieczenia,   które   wybrałeś   w   procesie 
rezerwacji.Jeśli   nie   wybrałeś   ubezpieczenia   rozszeżonego   os   porty   wodne   to   możesz   to   zgłosić   do 
środy   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   możliwość   wykupienia   ubezpieczenia   sportowego,   które   obowiązuje   takie   dyscypliny   jak: 
kitesurfing,   wakeboard,   surfing,   windsurfing   w   dwóch   wariantach: 

-   ubezpieczenie   Hestia   Podróże   pakiet   rozszerzony:      w   zakresie   Koszty   leczenia   (KL),   asistance   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 
rekreacyjne      i   ryzykowne:   wakeboard,   narty   wodne   )   -   50   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 
rekreacyjne   i   ryzykowne:   wakeboard,   narty   wodne   )   -   115   pln  

Całodobowe   centrum   alarmowe   0048   585507012   ,   nr   polisy:   903011775113 

http://www.ehschool.pl/index.php/Products/99/Na-Fali-Camp-Sardynia-wrzesien-2017.html


Każdy   uczestnik   wyjazdów   zagranicznych   powinien   posiadać   ważną   kartę   EKUZ   (Europejska 
Karta   Ubezpieczenia   Zdrowotnego)   -    pobierz   wniosek    (karta   EKUZ   wydawana   jest   bezpłatnie). 

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.  

4.   Ramowy   plan   wyjazdu 
Sobota/niedziela   -   zakwaterowanie   w   apartamentach   spotkanie   organizacyjne,   omówienie    programu 
wyjazdu   i   szkoleń,   impreza   integracyjna. 

6   dni   szaleństwa   na   kitesurfingu,   windsurfingu,   wakeboardingu   lub   surfingu.   Wycieczki   i   najlepsza 
zabawa.  
Sobota/Niedziela   -   po   śniadaniu   wykwaterowanie   i   powrót   do   Polski.  
Dodatkowo   w   programie: 
*   imprezy   w   klimacie   Beach   Party 
*   gry   zabawy,   konkursy 
*   wspólne   imprezy   na   mieście 
*   wycieczki   fakultatywne 
 

5.     Co   zabrać   należy   –   o   tym   warto   pamiętać: 
● dowód   osobisty/paszport  
● gotówkę   na   transfery,   bagaż,   szkolenia,   ew.   wypożyczenie   sprzętu 
● dodatkowo   możliwość   wykupienia   wyżywienia: 

FB    (lunch   i   kolacja)   -   30   euro/dzień/os   , 
HB    (śniadanie   i   obiadokolacja)   -   25   euro/dzień/os   lub  
HB    (śniadanie   i   obiadokolacja)   -   140   euro/tydzień/os 

● dla   chętnych   pianka 
● ręczniki   we   własnym   zakresie   lub   możliwość   wypożyczenia   na   miejscu   za   14   euro 
● okulary   słoneczne,   krem   z   filtrem   -   będziemy   mieć   kilka   modeli   okularów   Neon   w 

promocyjnych   cenach 
● dobry   humor   :) 

 
 

pozdrawiamy: 
EHschool 

biuro@ehschool.pl 
0048537406602 

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
mailto:biuro@ehschool.pl

