
Biała Szkoła Zieleniec XXII LO 10-17.03.2018r. 
Travel with Extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych 

 
 
Miejsca i godziny zbiórek / Transport  
Wyjazd:  Sobota 10.03.2018  zbiórka 8.00; wyjazd 8.30 
Wyjazd spod szkoły:   ul. Staffa 111,    XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie 
Zakwaterowanie:  Przyjazd ok 15.00  
 Ośrodek wypoczynkowy „Pod Dębem”  
http://www.poddebem.info 
Powrót  - Sobota ok 16.00.  
O dokładnej godzinie przybycia będziemy informować na bieżąco. 
Na miejscu zbierane będą kwoty 
karnety 300 pln  
wypożyczenia 130 pln (narty, kijki, buty lub deska, buty) 
 100 pln (narty/deska bez butów) 

20 pln kask 
Jeśli zaznaczyłeś w rezerwacji, że chcesz wypożyczyć od Nas sprzęt, to będzie on czekał na Ciebie 
na miejscu :) Jeśli jednak nie zaznaczyłeś a chciałbyś go od Nas wypożyczyć lub jeżeli chciałbyś 
fakturę za wyjazd  to bardzo prosimy o kontakt z biurem tel. 537 406 602 
 
Lista rzeczy do spakowania: 

·        przygotowane i gotowe do użycia narty/snowboard, buty narciarskie i kask (wraz z  
  dostosowanymi długościami pasków i wiązaniami); 

·        skarpety narciarskie; 
·        gogle narciarskie; 
·        krem do twarzy na zimne dni z filtrem UV; 
·        kostium kąpielowy, czepek, gogle, klapki, zapasowy ręcznik; - dla chętnych wyjazd 

na basen, a w ośrodku mamy jacuzzi i sauny 
·        strój na imprezę tematyczną Kicz Party :) 
 

W ośrodku dzieci będa miały nieograniczony dostęp do herbaty i kawy:) 
 
 Podróż autokarem  
· Należy stawić się na miejscu zbiórki o czasie.  
· Na miejscu zbiórki autokaru należy zgłosić swoją obecność nauczycielowi, przekazać bagaż 
kierowcom.  
· 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 i na obozie 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.  
 
Możesz zaglądać na naszą grupę na fb gdzie będziemy wrzucać na bieżąco różne informacje  
https://www.facebook.com/groups/542014649516968/  
 
Ramowy plan wyjazdu : 
Dzień 1 

● wyjazd 08.30 
● ok 15.00 przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie 

http://www.poddebem.info/
http://www.dw-oliwia.pl/
https://www.facebook.com/groups/542014649516968/


● 16.30 obiad 
● 18.00 spotkanie organizacyjne, rozdanie gadżetów, sprawdzenie sprzętu 

snowboardowo-narciarskiego, omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na stoku, 
omówienie regulaminu wyjazdu i regulaminu ośrodka 

● 19.30 kolacja 
● 21.30 przygotowanie się do ciszy nocnej 
● 22.00 cisza nocna 

Kolejne dni (realizacja programu) 
● 7.00 pobudka 
● 8.00 śniadanie 
● 10.00  przejazd autokarem na stok. Podział wstępny na grupy szkoleniowe w zakresie nauka 

jazdy na nartach i snowboardzie  (pierwszego dnia) Szkolenie narciarskie i snowboardowe z 
instruktorami. 

● 16.30 obiad 
● 17.00 - 17.30 relaks po obiedzie 
● 17.45 zajęcia programowe w grupach prowadzone przez instruktorów - animatorów 
● 19.30 kolacja 
● 20.00 zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów – animatorów 
● 21.30 przygotowanie się do ciszy nocnej 
● 22 cisza nocna 

 
Przedostatni dzień : zawody narciarskie i snowboardowe, wieczorem uroczyste zakończenie obozu, 
ogłoszenie wyników zawodów, rozdanie nagród. 
 
Ostatni dzień 

● 7.00 pobudka 
● 8.00 śniadanie 
● 10.00 wykwaterowanie 
● wyjazd z ośrodka 
● powrót pod szkołę ( ok 16.00) 

 
 
  

Pozdrawiam serdecznie  
Anna Ackermann tel. 537 406 602 

ehschool.pl 
 
 
 


