
Info przedwyjazdowe Summer Camp oraz Bike 
Camp Tignes  29.06 - 08.07.2018 

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

  

1.       Miejsca i godziny zbiórek / transport / nr kontaktowe. 
Pilot Marcin Pałka tel. +48 664123321 

Kraków  -  Stacja paliw. Arge, Pasternik 66, 31-354 Kraków kierunek na Katowice 
 zbiórka 15.30, odjazd 16.00   
Katowice  -  Aleja Górnośląska 55, stacja BP w kierunku na Wrocław  
zbiórka 17.30, odjazd 18.00  
Wrocław  -  Dworzec Autobusowy ul. Sucha 1, Wrocław (nowy dworzec PKS)  
zbiórka 20.30, odjazd 21.00  . 
POWRÓT:  Wracamy w niedzielę 08.07.2018 r. Wrocław ok godz. 6.00, Katowice ok +2h, Kraków ok +3h 
DOJAZD WŁASNY     Adres:  Résidence Maeva Inter-Résidences, 73320 Tignes, Francja 
Zakwaterowanie od godz.17:00. Wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 09:00 
Osoba kontaktowa na miejscu -  Kierownik wyjazdu Michał Ackermann tel. +48  509 511 181 
2.       Bagaż w autokarze do Tignes 
 Limit bagażu głównego 25 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. Prosimy o niezabieranie bagażu typu skorupa oraz o trwałe i widoczne oznaczenie bagażu imieniem i nazwiskiem. 
Zarówno bagażu sportowego, głównego jak i podręcznego.  
3.       Podróż autokarem 

·         Należy stawić się na miejscu zbiórki o czasie. 
·         Na miejscu zbiórki autokaru należy zgłosić swoją obecność pilotowi, przekazać bagaż kierowcom, zająć miejsce w 

autokarze 
·         Pasy bezpieczeństwa powinny być zapięte podczas jazdy (mandat ok 30 euro) 
·         Przerwy na trasie i ich długość wynikają z obowiązujących zasad przewozowych - co około 3 godziny przerwa 15 

minutowa. 
·        W autokarze obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
·        Za wszystkie szkody i zniszczenia podczas podróży autokarem lub na miejscu ponosi odpowiedzialność osoba, która tych 

czynów się dopuściła lub jej prawni opiekunowie. 
·          Proszę zabrać  paszport lub dowód osobisty  (Proszę mieć przy sobie, nie w bagażu głównym! ) 

W autokarze będą zbierane opłaty : 
● taksę klimatyczną 15 euro 
● kaucję zwrotną 60 euro  
● opłaty za wypożyczenie sprzętu 250 pln 
● Obozowicze - karty obozowe 

4.       Ubezpieczenie: (uczestnik dostanie smsa z info na temat ubezpieczenia) 
Ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie wyjazdu :  
1.Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA (na czas dojazdu i powrotu) 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 
2. Ubezpieczenie Hestia Podróże pakiet rozszerzony: (narciarskie podczas dni na nartach) 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: narciarstwo i snowboarding po oznakowanych trasach zjazdowych)  
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903012341304 
Dodatkowo możliwość wykupienia: 



- 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, ryzykowne i extremalne (jazda po trasach + freeride) - Składka 70 pln 
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903012341305  
6.       Ramowy plan wyjazdu: 
Piątek - popołudniu wyjazd z Polski 
Sobota - ok 16:00-17.00 przyjazd do Tignes,zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, obiadokolacja  
Niedziela-piątek 
Przykładowy plan dnia 
7:15-7:45 Śniadanie 
8:00 wyjście na stok (szkolenia snb/ski, warsztaty freestyle) lub zajęcia i wycieczki rowerowe 
13:00-14:00 powrót ze stoku, lunch 
15:00-18:00 zajęcia sportowe popołudniowe lub  zajęcia rowerowe 
* Skatepark - testy desek Fish Skatboards 
* Acroland (zjeżdżalnia ludzka, water ramps, kajaki, rowerki wodne) 
* strefa trampolin i boisk (siatkówka plażowa, piłka nożna, korty, poducha do skakania z wysokości, poducha do skoków 
na rowerze) 
* Basen (Aqua park + strefa spa oraz fitness i siłownia) 
* golf, strzelanie z wiatrówek, strzelanie z łuków 
*150 km tras zjazdowych dla miłośników rowerów - do tego Skipass Gratis i możliwość  
 wypożyczenia roweru i ochraniaczy na miejscu w lokalnej wypożyczalni. Koszt około 80euro 
* warsztaty tenisowe z testami rakiet Head 
* korzystanie z pełnowymiarowej hali sportowej + squash, ścianka wspinaczkowa (indywidualnie za dopłatą). 
ok 19:00 Obiadokolacja 
20:00-22:00 Zajęcia wieczorne, tenis, rozgrywki w gry zespołowe, gry i zabawy, pokazy filmó 
Sobota ok 10:00 wyjazd z Francji 
Niedziela rano powrót do Polski 
7.   Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 

● Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w bagażu)-proszę sprawdzić datę ważności 
● kartę obozową   -  do wydrukowania na stronie www w ofercie wyjazdu (dotyczy uczestników obozów = 

uczestników do klasy maturalnej włącznie) 
● Jeśli posiadasz to weź kartę EKUZ. 
● kurtkę, spodnie, rękawiczki i inny sprzęt narciarski/ snowboardowy/ rowerowy 
● kostium kąpielowy , szorty do pływania, ręcznik, klapki 
● Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy/ rowerowy (nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne 

wiązania.Chcesz mieć gwarancję dobrego serwisu polecamy sklep  http://xtreme-shop.pl/  
● KASK ( polecamy dla wszystkich, obozowicze –obowiązkowo!) na rower również + gogle. Na miejscu będzie 

możliwość zapoznania się z kolekcją gogli i okularów firmy Neon oraz zakupić je w promocyjnych cenach. 
● Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowym snowboardowym lub narciarskim - powinny mieć deskę 

freestylową (miękką, najlepiej typu twin-tip) oraz narty freestylowe twin tip  Zalecamy:  ochraniacze na kolana, 
spodenki ochronne, ochraniacz na kręgosłup (żółw lub zbroja ochronna). 

● krem z wysokim filtrem,   szminka wazelinowa, czapka, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i kocyk do autokaru 
● Jeżeli posiadasz ciekawe filmy którymi chciałbyś się podzielić z innymi uczestnikami campu zabierz je ze sobą do 

autokaru 
● Informujemy o możliwości zdeponowania pieniędzy dziecka u wychowawców na zbiórce – prosimy o             

przygotowanie nie zaklejonej koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podaniem kwoty. 
●  strój na imprezę tematyczną  KICZ PARTY !!! 

Możecie integrować się już przed wyjazdem - dlatego utworzyliśmy dla was grupę na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/390723448100806/  

  EHschool tel.+48 537 406 602  

http://xtreme-shop.pl/
https://www.facebook.com/groups/390723448100806/

