
Snow and Music Camp Orcieres 
Termin: 20.03-29.03.2015r 

 
Cały wyjazd organizowany jest przy współpracy z firmą Party 
Camp, ale naszych uczestników (z EH school) jest około 50 ☺. 
Jedziemy kilkoma autokarami. Piloci z EH school to Daniel 
Drożdż i Michał Ackermann - Autokar Kraków-Katowice oraz 
Bartosz Pieczonka - Autokar z Wrocławia. W innych autokarach 
są piloci z Party Camp i z uczestnikami z tych autokarów 
spotkamy się na miejscu w Orcieres. 
Cała Ekipa Z EH school mieszka razem w apartamentach. 
1. Miejsca i godziny zbiórek / transport: 

Należy być pół godz. przed podaną godziną odjazdu ! 
WYJAZD: (piątek) 20.03.2015r 

WERONIKA ŻIÓŁKOWSKA +48 697 699 768 
Gdańsk 11:00 Stacja Lotos przy Multikinie  
MAPA (kliknij i sprawdź) 
Szczecin – Kołbaskowo 17:30 - Orlen 72-001 Barnisław 
MAPA (kliknij i sprawdź) 
 
DANIEL DROŻDŻ +48 516 324 694 
Kraków 14:30 Park Wodny MAPA (kliknij i sprawdź) 
MICHAŁ ACKERMANN + 48 509 511 181 
Katowice 16:00 Stacja ORLEN Al. Murckowska 22 MAPA 
(kliknij i sprawdź) 
 
PIOTR FICA +48 517 207 034  
Warszawa 12:00 Parking Torwar przy Łazienkowskiej MAPA 
(kliknij i sprawdź) 
 
BARTOSZ PIECZONKA  +48 795 113 404 
POZNAŃ 13:00 Stacja SHELL  ul. 28 czerwca 1956 r. 419 
MAPA (kliknij i sprawdź)   
Wrocław 16:30 Centrum Handlowe - Bielany Wrocławskie - obok  
Mc Donald's  
MAPA (kliknij i sprawdź) 
W razie konieczności prosimy kontaktować się z pilotami nie 
wcześniej niż w dniu wyjazdu – wcześniej tel. Alarmowy i 
odpowiedz na wszelkie pytania prosimy kierować na 509 338 388 
Anna Ackermann 
POWRÓT:  
Wyjazd z Orcieres 28.03.2015 (sobota) ok 9 zdanie apartamentów, 
ok godz. 10 wyjazd, Powrót do Polski 
29.03.2015(niedziela).Godziny wyjazdu mogą się zmienić w 
zależności od warunków na drodze. 
2. Bagaż 
WAŻNE: limit bagażu głównego 30 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 lub pobrać opłatę w 
wysokości 25 zł/kg nadbagażu. Prosimy o niezabieranie bagażu 
typu skorupa. Prosimy o oznakowanie bagażu swoim imieniem i 
nazwiskiem. 
3. Adres dla dojazdu włąnego 
Orcieres 1850, ZAC De Merlette 2, 05170 Orcières, Francja 
W dniu zakwaterowania (21.03.2015) w rezydencji La Pra Palier 
od godziny 15.00 będzie czekał rezydent, który pobierze kaucję 
zwrotną (75euro/os) za zakwaterowanie oraz przekaże informator 
wyjazdu, klucze od apartamentu oraz ski-pass.  
Tel. kontaktowy do rezydenta w Orcieres będzie wysyłany 
SMSem w dniu rozpoczęcia imprezy. 
4. 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 odurzających, 
utrudniające podróż zostaną wykluczone z wyjazdu. 

• Za wszystkie szkody i zniszczenia podczas podróży 
autokarem lub na miejscu ponosi odpowiedzialność osobą, 
która tych czynów się dopuściła. 

• Proszę zabrać paszport lub dowód osobisty 
• W  autokarze będzie zbierane:  (prosimy o odliczone kwoty) 

• Kaucja 2 e za skipass 
• kaucja zwrotna 75 € za osobę  
• opaska na koncerty i imprezy 20 € / 85 pln 
• Szkolenie Ski/Snb (2,5h x 6dni) 
- 300zł, szkolenie snb lub narciarskie, rekreacyjne lub 
Freestyle  
- 550zł II st. sprawności snowboardowej SITS 
- 650zł III st. sprawności snowboardowej SITS 

• Na miejscu 
• W recepcji: Wypożyczenie pościeli 12 euro, (lub we 

własnym zakresie-pościel=powłoczka na koc i na 
poduszkę) 

• U rezydenta (Michał Ackermann) będzie zbierane: 
(pierwszego dnia odwiedzi cię w apartamencie): 

• obowiązkowa  taksa klimatyczna ( 12 € / tydzień za 
osobę / 50 pln)  

• Opłata za wypożyczenie sprzętu 150 pln.(dla tych co 
wcześniej zgłosili) 

• Polecamy wykupić od nas „Zestaw czyścioszek” za 
jedyne 3 euro, a w nim: płyn do zmywania i płyn 
uniwersalny po 150 ml, zmywak, ściereczka, worki na 
śmieci 5 szt., tabletki do zmywarki 7 szt., 1 rolka papieru 
toaletowego – na dobry początek ☺  

5.  Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
• Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w bagażu) 
• Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), 

buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania. 
Przypominamy, że w czasie wyjazdu będzie działało centrum 
testowe desek Burton, wiązania Burton, Narty HEAD,  

• KASK (polecamy dla wszystkich) + gogle 
• Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowym - powinny 

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

• krem z wysokim filtrem,  szminka wazelinowa, nakrycie 
głowy, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i kocyk do 
autokaru 

IMPREZY TEMATYCZNE 
RED LOVE PARTY – To imprezy gdzie wszyscy będą przebrani 
na czerwono…kolor czerwony jest kolorem namiętności i 
miłości… więc na pewno będzie gorąco. Nie zapomnijcie zabrać 
ze sobą rekwizytu w postaci czerwonych rzeczy. 
GRAFITI PARTY – Jeżeli chcesz wziąć udział w tej imprezie 
załóż biały T-shirt oraz zabierz ze sobą kolorowe markery. Może 
tej nocy zostawi Ci ktoś na Twojej koszulce swój numer pokoju 
lub numer telefonu i sprawy na wyjeździe nabiorą całkiem innego 
obrotu niż planowałeś podczas pakowania się na niego 
ZJAZD NA BYLE CZYM –   Tutaj chyba nie trzeba tłumaczyć 
zasad…. Każdy może wypróbować swoich sił podczas zjazdów na 
czas. Oceniamy również jest styl zjazdu. Już w Polsce 
przygotujcie swój pomysł na zjazd! 
Ogłaszamy konkurs na "najgłupszą rzecz" jaką można zabrać na 
wyjazd. Do wygrania atrakcyjne nagrody. 
IMPREZA PRZEBIERAŃCÓW (kicz party) - pozostawiamy to 
Waszej wyobraźni.... 
WROTKI TAK BARDZO ODPIĘTE - odpinamy na stoku...... 
 
 Anna Ackermann    // ania@ehschool.pl  //  0048 509338388 


