
Info przedwyjazdowe Wake Camp Stawiki 
 07.07. - 13.07.2019 

Travel with extreme Homies 
 Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych 

  
1.     Miejsca i godziny zbiórek / nr kontaktowe.  

07.07.2019 (niedziela) Zbiórka w Domu Sportowca mapa o 17.00.  

Jeśli któryś z uczestników miałby się spóźnić, prosimy o informację wcześniej, ponieważ o 19.00 

przenosimy się na Wake Zone Stawiki na kolację i spotkanie organizacyjne. 

Numer kontaktowy do kierownika wyjazdu: Michał Ackerman 509 511 181 

2.     Ubezpieczenie: 

Ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie wyjazdu:  

ubezpieczenie NNW 5000 z rozszerzeniem o sporty wodne 

6.     Ramowy plan wyjazdu: 

7.07.2019 niedziela 

17.00- przyjazd na teren ośrodka (transport własny) + zakwaterowanie w Domu Sportowca 

19.00 kolacja w restauracji Przystań na Stawikach 

20.00 spotkanie organizacyjne 

8-12.07.2019 poniedziałek - piątek realizacja programu 

8-9.00 śniadania w restauracji 3 kolory w pobliżu Domu sportowca 

10.00-13.00 szkolenie wakebordowe 

14.00 obiad w restauracji Przystań na Stawikach 

15.00- 18.00 szkolenia wakebordowe lub inne zajęcia programowe (1x wyjazd do Parku Wodnego w 

Tychach; 1 raz wyjazd do Parku Trampolin) 

13.07.2019 sobota 

8.00-9.00 śniadanie w restauracji 3 kolory w Domu sportowca 

10.00-14.00 szkolenie wakebordowe + zawody 

15.00 obiad w restauracji Przystań na Stawikach 

16.00 wykwaterowanie 

W programie dodatkowo: 

- pobyt w Parku Wodnym w Tychach  

- szkolenie surfingu w Parku Wodnym (wejście na strefę surfingową płatne dodatkowo 16 zł) 

- skoki na trampolinie 

- zajęcia równoważne 

https://goo.gl/maps/fQNaAtq9UGj9ocCd7
https://goo.gl/maps/Q48yeLig3ypCAn519


- pokazy filmów wakeboardowych 

- foto i wideo coaching 

- testy sprzętu wakeboardowego znanych marek wake 

- trening ogólnorozwojowy z nastawieniem na kształtowanie zdolności motorycznych przydatnych w 

wakeboardzie 

 

7. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 

● legitymacja szkolna (dotyczy obozu) 

● kartę obozową (dotyczy obozu), osoby, które wysłały mailem nie muszą dostarczać 

● jeżeli posiadasz: sprzęt wakeboardowy, kask, kamizelka, pianka na wodę krótką lub długą 

● krem z wysokim filtrem, okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, strój sportowy, 

kąpielówki, minimum 2 ręczniki, buty sportowe, ciepła bluza, 

● jeśli chcesz możesz zabrać ze sobą deskorolkę czy longboarda 

● Możecie integrować się już przed wyjazdem - dlatego utworzyliśmy dla was grupę na 

Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/1203359946513592/ 

 

 EHschool tel.+48 537 406 602  

https://www.facebook.com/groups/1203359946513592/

