
            Wake Weekend Januszkowice 08-10.06.2018 
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych 

 
1.   Miejsca i godziny zbiórek 
Dojazd własny: piątek 08.06.2018, zbiórka w ośrodku Rueda  (Januszkowice ul. Wolności 64 ,47-330 
Januszkowice) od godz.  16.00 
Powrót:  niedziela 10.06.20 , wykwaterowanie o godz. 15.00 
2. Wyżywienie . 
Jeśli ktoś chce wykupić wyżywienie w ośrodku to bardzo proszę o zgłoszenie Nam tego faktu mailowo 
do biura  biuro@ehschool.pl  ( wyżywienie pełne = 2x kolacja, 2 x śniadanie, 2 x obiad = 110 pln) - 
płatność gotówką na miejscu. (pierwsze świadczenie kolacja, ostatnie obiad). Lub jeśli kto,ś chce inna 
konfigurację to prosimy o info. zgłaszamy nam o wyborze wyzywienia, a płacimy to na miejscu w 
gotówce 
2.    Nr kontaktowy  do osoby na miejscu Michał Ackermann tel. +48 509 511 181 
3. Ramowy plan wyjazdu  (będzie dostosowany do warunków pogodowych) 
08.06 piątek 
16:00 - Zbiórka w ośrodku Rueda, zapoznanie się z ośrodkiem, zakwaterowanie. dodatkowo 
możliwość jazdy na wakeboardzie na dużym wyciągu (karnet zgodnie z cennikiem Rueda) 
19:00 - Kolacja w ośrodku lub we własnym zakresie  
20:30 - Integracja, omówienie programu dnia następnego  
09.06 sobota 
8:00 - poranny rozruch, ćw.ogólnorozwojowe  
9:00 - śniadanie 
10:00 - zajęcia na wake parku (duży wyciąg/mały wyciąg) 
13:30 - obiad, lunch 
15:00 - zajęcia na wake parku (duży wyciąg/mały wyciąg) 
19:00 - kolacja 
21:00 - Grill Party z poczęstunkiem  
Ponadto w programie, zorganizowane korzystanie z basenu, kajaków, rowerków wodnych, hali 
sportowej, siłowni, boisk - gry i zabawy oraz rozgrywki sportowe. 
10.06 niedziela 
8:00 - Stretching, rolowanie z Blackrollem 
9:00 - śniadanie 
10:00 – 14:00  doskonalenie umiejętności wakeboardowych w Wake Parku  
15:00 obiad, wykwaterowanie 
16:00-18:00 - doskonalenie umiejętności w  wake parku 
18:30 zakończenie wake weekendu 
 
4. Ubezpieczenie: 
Ubezpieczenie w Allianz na 6000PLN 
 
4. Co zabrać należy - o tym warto pamiętać: 

- jeżeli posiadasz: sprzęt wakeboardowy(deska, wiązania, buty), kask, kamizelka, pianka na 
wodę krótką lub długa 

- krem z wysokim filtrem, okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, strój sportowy, 
ręczniki, buty sportowe, ciepła bluza,  

- w piątek możliwość jazdy na wake`u, ceny karnetów zgodnie z cennikiem  Rueda Wake Park  
- możliwość wykupienia wyżywienia - pełny pakiet (kolacja, obiad, śniadanie) dwa dni 110 pln 

  
EHschool tel. 537 406 602 lub 509 511 181 

mailto:biuro@ehschool.pl
http://www.ruedawakepark.pl/

