
Wake   Camp   Chorwacja   27.08   -   05.09.2016 
Travel   with   Extreme   Homies   –   Biuro   Podróży   &   EHschool   -   Szkoła   Sportów   Extremalnych 

  

1.   Miejsca   i   godziny   zbiórek   /   Transport 

Łączymy   transport   z   zaprzyjaźnioną   firmą   -      Party   Camp 
WYJAZD:    26.08.2016   (piątek) 

Autokar   nr   1 

POZNAŃ 12:00  

Stacja   SHELL      ul.   28   czerwca   1956   r.   419   mapa  

WROCŁAW 15:30  

Centrum   Handlowe   -   Bielany   Wrocławskie   -   obok      Mc   Donald's 

Pilot   Ania   Motyl   +48   660   535   394 

Autokar   nr   2 

GDAŃSK 10:30  

Stacja   Lotos   przy   Multikinie  

WARSZAWA 15.00  

Parking   Torwar   przy   Łazienkowskiej  

KATOWICE 20.00  

Stacja   ORLEN   Al.   Murckowska   22  

Pilot   Alicja   Gołębiewska   +48   506   334   654  

Prosimy   być   na   30   min   przed   podaną   godziną   odjazdu 

 

Dojazd   Własny    -   zapraszamy   od   godziny   14.00   po   przyjeździe   kontaktować   się   z   rezydentem   Michał 

Ackermann   509   511   181 

Pensjonat   Gusic    -   ulica   Ivana    Gunduličeva   12       HR-53291   Novalja,   Island   Pag 

 

POWRÓT:    03.09.2016   (sobota)   10:00   zdanie   apartamentów,ok      11:00-12.00   wyjazd   do   Polski   //   04.09.2016 

(niedziela)   powrót   do   Polski 

2.Opłaty 

● wszystkie   dodatkowe   opłaty   są   uregulowane   na   miejscu   podczas   spotkania 

organizacyjnego 

*opłata   klimatyczna   10   euro   -   płatna   na   miejscu   na   spotkaniu   organizacyjnym 

Wycieczki   fakultatywne    (jeżeli   uzbiera   się   minimalna   ilość   uczestników) 

*   Jeziora   Plitvickie   –   35   € 

*   Boat   Party   –   25   € 

Inne: 

*    obowiązkowo    kaucja   zwrotna   50   €/os/   pobyt   (przy   kwaterowaniu   należy   przekazać   w   celach   kwaterunkowych 

swój   dowód   osobisty   właścicielowi   apartamentów   lub   wziąć      ze   sobą   ksero   dowodu   -   co   usprawni 

zakwaterowanie) 

*   opaska   na   nielimitowane   przejazdy   miejskim   autobusem   z   centrum   miasta   na   plaże   Zerce   -      koszt   25   euro   /   lub 

można   kupować   jednorazowe   na   przejazdy   u   kierowcy. 

*   wyżywienie:   Na   wake   parku   mamy   możliwość   zamawiania      zestawów   obiadowych   -   cena   około   40kun. 

3.   Ubezpieczenie 
Każdy   uczestnik   otrzyma   smsem   przed   wyjazdem   numer   polisy   i   nr   centrum   alarmowego,   oraz   na 

miejscu   wizytówkę   informacyjną   o   zakresie   ubezpieczenia.  

4.   Szkolenia   Wakeboardowe 
Szkolimy   na:    Wakeboard   Cable   Pag 

Ci   wszyscy   którzy   chcą   się   doskonalić   w   pływaniu   i   uczyć   trików   będą   mieli   taką   możliwość   pod   czujnym   okiem 

ekipy   z   EH.   Zajęcia   wakeboardowe,   które   Wam   proponujemy   będą   odbywały   się   na   każdym   poziomie 



zaawansowania,   zarówno   dla   początkujących   jak   i   zaawansowanych   riderów.   Podczas   szkolenia   grupowego,   do 

dyspozycji   kursantów   jest   sprzęt   szkółkowy:   deskę   wraz   z   butami,   kask   i   kamizelkę   ochronną.  

5.   Bagaż 
Limit   bagażu   głównego   25kg,   bagażu   podręcznego   5   kg   oraz   Jeżeli   posiadasz   swój   sprzęt   wake’owy   to   odkręć 

buty   od   deski,   ewentualnie   jeżeli   masz   to   weź   krótką   piankę . W   przypadku   posiadania   bagażu   ponad 

limitowego.Organizator   ma   prawo   odmówić   zabrania   go   na   pokład   lub   pobrać   opłatę   w   wysokości   25zł/kg 

nadbagażu.Prosimy   o   nie   zabieranie   bagażu   typu   skorupa.   Prosimy   o   oznakowanie   bagażu   swoim   imieniem   i 

nazwiskiem. 

6.   Podróż   autokarem 
*   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   odużających 

stwarzający   zagrożenie   dla   inych   uczestników   podróży      mogą   zostać   wykluczeni   z   dalszej   podróży. 

*   Za   wszystkie   szkody   i   zniszczenia   podczas   podróży   autokarem   lub   na   miejscu   ponosi   odpowiedzialność   osoba, 

która   tych   czynów   się   dopuściła. 

7.   Co   zabrać   należy   –   o   tym   warto   pamiętać: 

● Dowód   tożsamości   lub   paszport   (WAŻNY)   (przy   sobie,   nie   w   bagażu )  

● buty   do   kąpieli   morskich 

●    Krem   z   wysokim   filtrem,   szminka   wazelinowa,   czapka,   okulary   przeciwsłoneczne,   poduszka   i 

● kocyk   do   autokaru,   strój   kąpielowy,   szorty 

● Jeśli   masz   to   weź   kartę   EKUZ. 

● strój   na   imprezę   tematyczną    Hawai   Party   !!! 

 

Możecie   integrować   się   już   przed   wyjazdem   -   dlatego   utworzyliśmy   dla   was   wydarzenie   na 

Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/1331057156908203/  

 

 

 

  

Anna   Ackermann   //   ania@ehschool.pl   //   0048   537406602 
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