
 
 
 
 
 
 

 
 

Junior Snow Camp 27.01-02.02.2018  
Wolna szkoła Sportu 4 Activ + Travel with Extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool   Szkoła 

Sportów Extremalnych 
 

1. Miejsca i godziny zbiórek / Transport 
WYJAZD:  sobota 27.01.2018 
Siemianowice Śląskie:    Parking przy sklepie Kaufland w Siemianowicach Śląskich (Kapicy 10A) 
zbiórka  08.15  odjazd  08.30 
Osoba do kontaktu: Pani Marta 609-580-520 
 
Wyprawka na wyjazd narciarski: 
·          KARTA OBOZOWA  
·         strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki, ręcznik kąpielowy; 
·         krem na mróz ; 
· wyserwisowany sprzęt narciarski: naostrzone krawędzie, nasmarowane ślizgi, wiązania ustawione          

do butów kask narciarski w odpowiednim rozmiarze z ustawionym zapięciem pod brodą, kijki wg              
uznania; 

·         zimowe obuwie (2 pary), 2 komplety odzieży narciarskiej, rękawice, bielizna termoaktywna; 
·         buty sportowe, strój sportowy na salę gimnastyczną, dres; 
·         kieszonkowe w opisanych kopertach (w banknotach po 10 i 20 zł); 
·         pieniądze przeznaczone na opłatę wyciągów (420 zł w osobnej, podpisanej kopercie w 

bagażu), 
● Dzieci, które mają problemy z jazdą autokarem były zaopatrzone w leki, ponieważ oprócz 

dojazdu do miejsca pobytu będziemy dojeżdżać również codziennie na stok. 

·         telefony komórkowe wg uznania (przechowywane będą u wychowawców, udostępniane 
dzieciom raz dziennie w godzinach poobiednich ) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zgubienie bądź zniszczenie sprzętów takich jak: tablety, smartfony itd.; 

·         legitymacja szkolna; 
·         smycz na karnet narciarski, paszport lub dowód osobisty. 
·         Leki przyjmowane na stałe, z dokładnie opisanym dawkowaniem prosimy o umieszczeniu w 

bagażu głównym. 
  
Zachęcamy do zabrania gier planszowych i książek oraz przyborów papierniczych: kredek, bloków, 
mazaków, które umilą czas naszym dzieciom w trakcie ciszy poobiedniej. 
 
Prosimy, aby : 

● pieniądze przeznaczone na opłatę karnetów były w opisanych kopertach (imię nazwisko, 
karnety, kwota) i zapakowane w bagażu dziecka- będziemy je zbierać już w ośrodku. 

● Kieszonkowe było w banknotach po 10 i 20 zł, również w kopercie opisanej imieniem i 
nazwiskiem oraz kwotą- zapakowane w bagażu głównym. 

 
                                                                                                  pozdrawiamy: EHschool 
                                                                                        biuro@ehschool.pl  tel. 537 406 602 

http://www.ehschool.pl/uploads/dokumenty/KartaObozowa%202017.docx
mailto:biuro@ehschool.pl


  
  
  
 


