
                                       Wycieczka integracyjna Zakopane 17-21.09.2018 
Organizator Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych. 

www.ehschool.pl 
1.   Miejsce i godzina zbiórki: 
17.09.2018 (poniedziałek) zbiórka o godz. 7.30 pod szkołą  ul. Polna 5 , wyjazd godz. 8:00  (prosimy o 
punktualność) 
Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Wypoczynkowy STASINDA 
ul. Karpęciny 5, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
Powrót:  piątek   21.09.2018 ok. godz. 19.00-20.00 
2. Ramowy plan wyjazdu  będzie szczegółowo omówiony na miejscu pierwszego dnia. Każdy uczestnik będzie 
dostawał codzienne smsa z planem dnia lub innymi ważnymi informacjami. 
Planowane atrakcje dla wszystkich klas: 

● 2 całodniowe wycieczki górskie z przewodnikiem Morskie Oko (lub inna),  Tatrzański Park Narodowy 
(Smocza Jama, Wąwóz Krakowski) 

● ognisko w chacie Grillowej  +  Kapela Góralska, Dyskoteka - Kicz Party :) /konkurs na najlepsze 
przebranie/ 

● gry i zabawy INTEGRACYJNE z koordynatorami-animatorami, korzystanie z wielofunkcyjnych boisk w 
Ośrodku, rozgrywki sportowe 

Zwiedzanie z przewodnikami: 
● Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie - Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma - Willa 

Oksza  - Kaplica na Jaszczurówce 
● W drodze powrotnej w Krakowie Muzeum Witrażu - Kościół Franciszkanów - Pawilon Wyspiańskiego  

Atrakcje dla chętnych  lubiących adrenalinę: paintball i park linowy 
3. Dodatkowo płatne - obowiązkowo: 

- wstępy do wszystkich Muzeów wraz z 1 przewodnikiem na klasę:  + 20 pln gotówką   
 opcjonalnie dla chętnych  gotówką na miejscu: 

- Teatr Witkacego + 40 pln (dla osób, które zadeklarowały chęć smsem) 
- Paintball + 50 pln 
- Park linowy +25 pln 
- basen w ośrodku +12 pln lub kręgle (+60 pln za godzinę na 6 os) 

 
4  . Bardzo proszę o przesłanie ( biuro@ehschool.pl ) wszelkich - innych niż podane podczas zgłoszenia 
informacji dotyczących chorób, alergii lub diet lub innych zmian. np. chęć wzięcia udziału w paintball - 
informacyjnie. ostatecznie można zapłacić gotówką na miejscu. 
4.   NIE ZAPOMNIJ i zabierz ze sobą:  ręcznik, strój sportowy + buty sportowe, kurtkę przeciwdeszczową / 
pelerynę, ciepłe ubranie, buty “górskie”, strój na KICZ Party, strój wyjściowy do teatru, kąpielówki/strój 
kąpielowy, legitymację, kieszonkowe, dobry humor  
 
I ntegruj się już przed wyjazdem na Facebooku . Utworzyliśmy dla was grupę: 
https://www.facebook.com/groups/2340376076189654/  
Nr kontaktowy do organizatora - osoby będącej na miejscu - Anna Ackermann tel. 509-338-388 
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