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wyjazdy ZIMA 2015 
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych 

 

1. Miejsca i godziny zbiórek / transport / nr kontaktowe / adres hotelu. 
Szczegółowo rozpisane w oddzielnym komunikacie dotyczącym danego wyjazdu.(ok 5 dni przed wyjazdem) 
2. Bagaż 
WAŻNE: limit bagażu głównego 25 kg, bagażu podręcznego 5 kg oraz 1 komplet sprzętu narciarskiego (+ buty oddzielnie w 
pokrowcu) lub sprzętu snowboardowego zapakowanego w pokrowiec. W przypadku posiadania bagażu ponad limitowego, 
Organizator ma prawo odmówić zabrania go na pokład. Prosimy o niezabieranie bagażu typu skorupa oraz o trwałe i widoczne 
oznaczenie bagażu imieniem i nazwiskiem. 
3. 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 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.  
• Za wszystkie szkody i zniszczenia podczas podróży autokarem lub na miejscu ponosi odpowiedzialność osobą, która tych 

czynów się dopuściła. 
• Proszę zabrać paszport lub dowód osobisty. (Przy sobie, nie w bagażu głównym! ) 

W autokarze będą zbierane opłaty klimatyczne, kaucje za apartamenty i inneSzczegółowo rozpisane w oddzielnym 
komunikacie dotyczącym danego wyjazdu.  (prosimy o odliczone kwoty). Dojazd własny zgłasza się do rezydenta na miejscu.  
4. Ubezpieczenie: 

Polecamy aby każdy uczestnik wyjazdów zagranicznych posiadał ważną kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego) - (karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie). pobierz wniosek  
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wnioski/Wniosek%20o%20wydanie%20EKUZ%20dla%20os%C3%B3b%20ub
ezpieczonych_wyjazd%20turystyczny.pdf  
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 pilot - instruktor mógł 
jechać do najbliższej placówki medycznej (lekarz, szpital) 

* Ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie wyjazdu:  
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 

*Dodatkowo – dla chętnych / lub we własnym zakresie  - doliczane do umowy ubezpieczenie SKI: 
1.  Ergo Hestia Podróże (na czas jazdy na nartach- 6dni) pakiet rozszerzony: KL i asistance i koszty ratownictwa 200 000plm, 
NNW 20 000pln , OC 200 000pln , bagaż 2 000pln + rozszerzenie o pakiet SPORT (sporty rekreacyjne i ryzykowne- 
narciarstwo i snowboarding) Składka + 50 pln //  Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903008358458 
2. Ergo Hestia Podróże (na czas jazdy na nartach- 6dni) pakiet pełny: KL, assistant i koszty ratownictwa 500 000pln, NNW 
30 000, OC 1 000 000, Bagaż 5 000 pln – pakiet sport plus: (sprzęt sportowy 5 000 pln, sporty rekreacyjne, ryzykowne i 
extremalne (jazda po trasach + freeride) Składka + 90 pln  // Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 
903008358245 

5. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
• Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w bagażu)-proszę sprawdzić datę ważności 
• Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania.  
• KASK (polecamy dla wszystkich) + 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). 

• krem z wysokim filtrem,  szminka wazelinowa, czapka, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i kocyk do autokaru ;) 
• strój na imprezy tematyczne – info w szczegółowych komunikatach podawanym na 5 dni przed wyjzdem. 
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