
Powder   Week   Verbier   8-17.12.2017 
Travel   with   Extreme   Homies   –   Biuro   Podróży   &   EHschool       Szkoła   Sportów 

Extremalnych 
 

1.   Miejsca   i   godziny   zbiórek   /   Transport 
WYJAZD:    piątek   08.12.2017 
Katowice-   Aleja   Górnośląska   55,   stacja   BP  
zbiórka    17.45    odjazd    18.00 
Ruda   Śląska   -   Parking   przy   Centrum   Handlowym   PLAZA 
zbiórka    18.15    odjazd    18.30 
Wrocław   -    Dworzec   Autobusowy   ul.   Sucha   1,   Wrocław   (nowy   dworzec   PKS)  
zbiórka    20.30    odjazd    21.00 
Pilot:   Julia   Piasecka   tel.   604   585   187 
 
Dojazd   własny    zapraszamy   od   17.00 
Adres   apartamentu:  
Route   de   la   Télécabine,   1918   Riddes,   Szwajcaria  
POWRÓT:    16.12.2017   (sobota) 
8:00   wykwaterowanie 
8:30   wyjazd   do   Polski  
17.12.2017   (niedziela)       powrót   do   Polski   w   godzinach   porannych 
2.   OPŁATY 
Obowiązkowe: 
●   kaucja   zwrotna   za   apartament   w   wysokości    75   CHF    za   osobę   lub   karta   kredytowa 
●   taksa   klimatyczna    18   CHF    /   tydzień/   osobę 
Opcjonalnie: 
●   r ozszerzenie   karnetu   na   4   doliny    20   CHF /tydzień  
●    pościel    18   CHF 
●    ręczniki    7   CHF 
●    zestaw   (pościel   i   ręczniki    23   CHF ) 
●   SZKOLENIA: 
rekreacyjne,   freestyle   narty,   snowboard   i   I   stopień   -   500   pln, 
II   stopień   -   600   pln 
III   stopień   -   700   pln   (prosimy   wziąć   ze   sobą   legitymację   II   stopnia   do   pokazania). 
 
3.   Ubezpieczenie:    (przed   wyjazdem   dostaniesz   smsa   z   nr   polisy   i   do   centrum   alarmowego) 
●   Ubezpieczenie,   które   zawarte   jest   w   cenie   wyjazdu: 
NA   CZAS   PODRÓŻY:   Towarzystwo   Ubezpieczeń   EUROPA   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   (OWU   Travel   World   TUEuropa) 
Dodatkowo    dla   osób   które   wykupiły   Ubezpieczenie   Narciarskie   : 

●    ubezpieczenie   Hestia   Podróże    pakiet   rozszerzony :    w   zakresie   Koszty   leczenia   (KL), 
assistance   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)    Składka   69   pln 

Całodobowe   centrum   alarmowe   0048   585507012   ,   nr   polisy:    903011775110    obowiązuje   w   terminie 
10-11.12.2017   nr   polisy:    903012341304    obowiązuje   w   terminie   12-15.12.2017     (OWU   Hestia   Podróże)  
 
 



● Ubezpieczenie   Hestia   Podróże     pakiet   pełny :   w   zakresie   Koszty   leczenia   (KL),   assistance   i 
koszty   ratownictwa   (KR)   500   000   pln,   następstw   nieszczęśliwych   wypadków   (NNW)   30   000, 

odpowiedzialność   cywilna   (OC)   1   000   000,   Bagaż   5   000   pln   –   pakiet   sport   plus:   sporty   rekreacyjne, 
ryzykowne   i   extremalne   (jazda   po   trasach   +   freeride)    Składka   119   pln 
Całodobowe   centrum   alarmowe    0048   585507012    ,   nr   polisy:    903011775113    obowiązuje   w   terminie 
10-11.12   nr   polisy:    903012341304    obowiązuje   w   terminie   12-15.12     (OWU   Hestia   Podróże). 
 
Polecamy   aby   każdy   uczestnik   wyjazdów   zagranicznych   posiadają   ważną     kartę   EKUZ    (Europejska 
Karta   Ubezpieczenia   Zdrowotnego)       (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.   W   każdej   miejscowości   w   której 
organizowany   jest   wyjazd   posiadamy   auto,   by   w   razie   konieczność   rezydent   mógł   jechać   do 
najbliższej   placówki   medycznej   (lekarz,   szpital) 
4.   Co   zabrać   należy    –   o   tym   warto   pamiętać: 
·   Dowód   tożsamości   lub   paszport   (przy   sobie,   nie   w   bagażu) 
·   Kostium   kąpielowy   ,   szorty   do   pływania,   ręcznik,   klapki 
·   Sprawny   sprzęt   narciarski/snowboardowy   (nasmarowany),   buty   narciarskie/snowboardowe,   sprawne 
wiązania. 
·   KASK      +   gogle 
·   Osoby,   które   biorą   udział   w   szkoleniu   freestylowym   snowboardowym       powinny   mieć   deskę 
freestylową   (miękką,   najlepiej   typu   twin tip)   ,   w   szkoleniu   Freestyle   narty   –   narty   freestylowe. 
Zalecamy:   ochraniacze   na   kolana,   spodenki   ochronne,   ochraniacz   na   kręgosłup   (żółw   lub   zbroja 
ochronna). 
·   ręczniki,   krem   z   wysokim   filtrem,   szminka   wazelinowa,   czapka,   okulary   przeciwsłoneczne,   poduszka, 
kocyk   do   autokaru   i   dobry   humor   :) 
·   strój   na   klubowe   imprezy   tematyczne   :   “Kicz   party”   ;) 
5.   Bagaż 
limit   bagażu   głównego   25   kg,   bagażu   podręcznego   5   kg   oraz   1   komplet   sprzętu   narciarskiego   lub 
snowboardowego.   W   przypadku   posiadania   bagażu   ponadlimitowego,   Organizator   ma   prawo 
odmówić   zabrania   go   na   pokład   lub   pobrać   opłatę   w   wysokości   25   zł/kg   nadbagażu.   Prosimy   o 
pakowanie   się   w   miękkie   torby   lub   walizki. 
6.   Podróż   autokarem 
·   Należy   stawić   się   na   miejscu   zbiórki   o   czasie. 
·   Na   miejscu   zbiórki   autokaru   należy   zgłosić   swoją   obecność   pilotowi,   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. 
·   Za   wszystkie   szkody   i   zniszczenia   podczas   podróży   autokarem   lub   na   miejscu   ponosi 
odpowiedzialność   osobą,   która   tych   czynów   się   dopuściła. 
 
Miej   zawsze   naładowany   tel:  
Podczas   wyjazdu   będzie   działał   serwis   sms,   codziennie   dostaniesz   info   o   tym   co   się   będzie   działo 
danego   dnia   i   w   którym   miejscu.  
 
Zobacz   co   cię   czeka   na   wyjeździe: 

● Szkolenia   rekreacyjne   snowboardowo-narciarskie    -   będą   odbywały   się   codziennie   przez   5 
dni,   w   godzinach   9   -   16   na   każdym   poziomie   zaawansowania,   z   uwzględnieniem   podziału   na 
grupy   szkoleniowe,   po   3   godziny   dziennie.   W   sumie   15   godzin   nauki   pod   okiem   ekipy   EH 
więc   progres   gwarantowany.  

● Szkolenia   na   stopnie   SITS    -   całodniowe   szkolenie   z   egzaminem   ostatniego   dnia. 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/


● W   czasie   wyjazdu   wieczorami   dla   kursantów   i   innych   chętnych   będą   odbywały   się,    pokazy 
filmów   snow   i   ski,   wykłady   tematyczne   i   warsztaty   serwisowania   sprzętu.  

● Centrum   testowe    –   wypożyczamy   topowy   sprzęt   naszych   partnerów   :   Head,   Burton-   modele 
2017r.   kamery   Go   Pro   codziennie   w   godzinach   popołudniowych.  

● Zawody   sportowe   -    na   stoku   z   cennymi   nagrodami   od   naszych   partnerów  
● Klubowe   imprezy   tematyczne    :   Kicz   party  
● Wieczór   hazardu    w   Verbier   –   jest   przeznaczony   dla   tych   wszystkich,   którzy   lubią   wysokie 

stawki   i   adrenalinę   podczas   gry   w   poker   texas   holdem,   ruletkę,   beer   pong   i   Olimpiadę   piwną   i 
inne   gry,   czeka   Was   mnóstwo   zabawy. 

●     Zawody   freestylowe    –   będą   odbywały   się   w   snow   parku,   gdzie   każdy   uczestnik   po   całym 
tygodniu   ostrej   jazdy   będzie   mógł   pokazać   swoje   umiejętności   i   najlepsze   triki.  

●     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,   itp   to   tylko   zależy   od   was!!! 

    Ramowy   program     wyjazdu    (może   ulec   zmianie   ze   względu   na   warunki   atmosferyczne   lub   inne 
okoliczności)  
Sobota   –   Zakwaterowanie,   spotkanie   organizacyjne,   rozdanie   karnetów,   gadżetów   i   impreza 
integracyjna 
Niedziela   –   Piątek   –   realizacja   programu   szkoleniowego   i   dodatkowych   atrakcji. 
Sobota   rano   wyjazd   i   powrót   do   Polski 
 
Dzięki   współpracy   z    freeway   OMT    podczas   wyjazdu   będziecie   mogli   testować   nowe   kamery    HERO 
Polska .   Aby   sprawnie   zrobić   sobie   zdjęcia   i   filmy   polecamy   ściągnąć   sobie   aplikację    GoPro   Quik    i 
Gopro   Captures    Dzięki   temu   będziesz   miał   świetna   pamiątkę   z   wyjazdu,   a   szkolenie   z   obsługi   i 

możliwości   tych   kamer   będzie   łatwością    
 
  
 
 
 
 
 

Pozdrawiam   Serdecznie  
Anna   Ackermann   509   338   388   www.ehschool.pl 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/freewayOMT/?fref=mentions
https://www.facebook.com/HERO.Polska/?fref=mentions
https://www.facebook.com/HERO.Polska/?fref=mentions
https://www.facebook.com/GoPro-Quik-261053087677659/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Gopro-Captures/501352143570106?fref=mentions

