LIVIGNO FREESTYLE CAMP
Termin: 17.04-25.04.2015r
1.Miejsca i godziny zbiórek / transport:
WYJAZD: 17.04.2015 (piątek)
Pilot: Adrian Smardz 513451080
Katowice zbiórka godz. 21:30, odjazd godz. 22:00
Stacja BP. Al. Górnośląska 55 w kierunku na Wrocław koło
hotelu CAMPANILE i McDonald
kliknij i zobacz na mapie
Wrocław zbiórka godz. 23:45, odjazd godz. 00:00
Parking pod KFC, CH Bielany
kliknij i zobacz na mapie
·
POWRÓT:
25.04.2015 (sobota) – wykwaterowanie i o 8 rano wyjazd
do Polski.
Godziny odjazdów autokarów mogą się zmienić w
zależności od warunków na drodze.
2. Bagaż
WAŻNE: limit bagażu głównego 30kg, bagażu
podręcznego 5 kg oraz 1 komplet sprzętu narciarskiego lub
snowboardowego.(spakowany w pokrowiec) 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.
3. Przydatne adresy
Chalet del Sole Via Molin 447 Mapka
Pub Homelywood Via Saroch 466 Mapka
Klub Bivio Via Plan 422/a Mapka
Klub Apres Ski Alegra Via Saroch 1274b, Mapka
Medical Center - Trauma clinic Livigno S.R.L.,Via
Saroch, 23, Livigno
Taxi Livigno tel. +390342970209 kurs ok 8-10 euro. Na
zorganizowane imprezy przez EHschool transport gratis o
umówionych godzinach.
Apteka Via Piez
Dojazd własny: W sobotę (25.04.2015) w rezydencji
Chalet del Sole od godziny 15.00 będzie czekał rezydent,
który pobierze kaucję zwrotną (50euro/os) za
zakwaterowanie oraz przekaże informator wyjazdu, klucze
od apartamentu oraz ski-pass.
Rezydent w Livigno Michał Aclermann 0048 509 511 181
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
osoba, która tych czynów się dopuściła.
· Proszę zabrać paszport lub dowód osobisty

W autokarze będzie zbierane: (prosimy o odliczone kwoty)
· Kaucja 5e za skipass
· Kaucja zwrotna 50€ za osobę
· Szkolenie Ski/Snb (3h x 6dni)
- 300zł, szkolenie snb lub narciarskie, rekreacyjne lub
Freestyle
- 550zł II st. sprawności snowboardowej SITS
- 650zł III st. sprawności snowboardowej SITS
· Dla chętnych 10e-hot dog contest, 12euro kolacja
regionalna
· Opłata za wypożyczenie sprzętu snb (bez butów)
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 naśmieci 5 szt, tabletki
do zmywarki 7 szt, 1 rolka papieru toaletowego– na dobry
początek :)
5. Zakres ubezpieczenia, które zawarte jest w cenie
wyjazdu rozpisane jest w ogólnym info
przedwyjazdowym.
Jeżeli wybrałeś dodatkowe ubezpieczenie- dostaniesz smsa
z nr polisy i nr do centrum alarmowego 18.04 rano. Jeżeli
jeszcze chcesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie
narciarskie czekamy na zgłoszenie do środy 15.04.15.
Każdy uczestnik wyjazdów zagranicznych powinien
posiadać ważną kartę EKUZ (Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego) - pobierz wniosek (karta
EKUZ wydawana jest bezpłatnie).
Oczywiście my ubezpieczamy w cenie wyjazdu od KL i
NNW, ale z Kartą EKUZ jest prościej cokolwiek załatwiać
w placówkach medycznych za granicą i zawsze
bezgotówkowo.
6. 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.
· KASK (polecamy dla wszystkich) + gogle
· Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowympowinny 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 J
Anna Ackermann // ania@ehschool.pl // 004850933838

Podczas wyjazdu będzie działał serwis sms, codziennie
dostaniesz info o tym co się będzie działo danego dnia.
Każdy uczestnik dostaje opaskę EH, która Was upoważnia
do darmowych wejść na imprezy klubowe oraz 10% zniżki
w klubach: Bivio, Homelywood, Apresski Alegra
Dostaniesz od nas w autokarze/na miejscu informator
dotyczący całego wyjazdu – poniżej wersja do druku J

MOŻECIE INTEGROWAĆ SIĘ JUŻ PRZED
WYJAZDEM. UTWORZYLIŚMY DLA WAS GRUPĘ
NA FB !!!
https://www.facebook.com/groups/654939314652018/
Zobacz co się dzieje na wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/838099542891210/

Zobacz co cię czeka na wyjeździe:

będzie mógł pokazać swoje umiejętności i najlepsze triki.
Dla najlepszych nagrody od naszych partnerów.
Zjazd Extremalnych Ziomali – to wyścigi w postaci
zjazdu na krechę na desce i nartach, adrenalina i emocje
gwarantowane.
Konkurs foto - przez cały wyjazd zapraszamy do robienia
fotek z wlepami EH które dostaniecie na miejscu,
wrzucając najlepsze foty na nasz instagramowy profil
wystarczy podpisać #ehschool a może to właśnie twoja fota
wygra konkurs i zgarniesz nagrody. To gdzie znajdzie się
fota, na jakiej części ciała itp to tylko zależy od was!!!
Ramowy program
(może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne
lub inne okoliczności)
Sobota – Zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne,
Welcome Party w klubie Homelywood

Szkolenia snowboardowo-narciarskie - będą odbywały
się codziennie przez 6 dni, w godzinach 9 - 15 na każdym
poziomie zaawansowania, z uwzględnieniem podziału na
grupy szkoleniowe, po 3 godziny dziennie. W sumie 18
godzin nauki pod okiem ekipy EH (kadra) więc progres
gwarantowany. W czasie wyjazdu wieczorami dla
kursantów i innych chętnych będzie odbywał się video i
foto coaching, pokazy filmów snow i ski, wykłady.

Niedziela – Pub Homelywood: Zawody w jedzeniu hot
dogów /zapisy w autokarze/ wpisowe 10 euro, dla
zwycięzcy czeka nagroda 100 euro plus dobra butelka
alkoholu oraz dla chętnych kolacja regionalna w z
lokalnymi przysmakami – 12 euro. /zapisy w autokarze/

Centrum testowe – wypożyczamy topowy sprzęt naszych
partnerów : Head, Burton, Union, Go Pro i Capita,
codziennie w godzinach popołudniowych.

Wtorek – Wieczór hazardu

Imprezy tematyczne przebierane czyli Jamajka i Kicz
Party - Najlepiej stroje przygotować sobie przed
wyjazdem, a za najlepsze przebrania czekają na Was
nagrody niespodzianki.
Kolacja regionalna – tego wieczoru będziecie mogli
spróbować lokalnych przysmaków, wina i piwa
pochodzących z Livigno w promocyjnej cenie 12 euro.
Hotdog Contest – czyli zawody w jedzeniu hotdogów.
Przekonaj się na ile Cię stać J. Wpisowe 10 euro – ilość
uczestników ograniczona!
Apres ski – to impreza która zaczyna się zaraz po białym
szaleństwie, podczas której do tańca poniosą Was rytmy Dj
Abdoola, a podczas imprezy czeka Was wiele zabaw i
konkursów.
Warsztaty barmańskie – podczas tej imprezy będziesz
mógł nauczyć się przyrządzać najlepsze koktajle i drinki
pod okiem naszego barmana oraz potem je skonsumować z
ziomeczkami
Wieczór hazardu– jest przeznaczony dla tych wszystkich,
którzy lubią wysokie stawki i adrenalinę podczas gry w
poker texas holdem, ruletkę, beer pong i inne gry planszowe
czeka Was mnóstwo zabawy.
Zawody freestylowe – będą odbywały się w snow parku,
gdzie każdy uczestnik po całym tygodniu ostrej jazdy

Poniedziałek – klub Bivio: Warsztaty barmańskie i impreza
klubowa

Środa – Jamajka Party w klubie Homelywood
Czwartek – Zawody freestylowe w snow parku Amerikan
Park, ollie contest, jibb jam and slope style, Grill Party i
Apresski w klubie Alegra
Piątek – Zjazd Extremalnych Ziomali, Kicz Party w klubie
Bivio.

