
Summer Camp w Tignes 
Miejsce: Francja 
Termin: 04.07 - 13.07.2014 
 
1. Miejsca i godziny zbiórek /  transport: 
WYJAZD: (piątek) 
Godziny odjazdu: 
Katowice             17:30 zbiórka.18.00 odjazd 
Ceglana 67 (wjechać należy za szlaban na parking) 
Wrocław       ok  20:15  
Parking pod KFC, CH Bielany – dzwonić do pilota ok 18.15 by 

potwierdzić godzinę 
Dojazd własny: Adres:  
Résidence Odalys Le Rond Point des Pistes 
Avenue de la Grande Motte 
73320 Tignes, Francja 
Dojazd własny możliwy od godz. 17.00 
Tignes na mapie https://goo.gl/maps/7dCO8  
 
Osoba do kontaktu Anna Ackermann 509 338 388 
 
Info dot. miejsca zbiórki w Katowicach: 
Google Maps: https://goo.gl/maps/pbDMh  
Możliwość pozostawienia samochodu na parkingu na terenie 
zamkniętym 100pln/ 10dni, lub wzdłuż ulicy Ceglanej za darmo. 
Dojazd na miejsce zbiórki z dworca PKS: 
Wsiadamy na ul. Sokolskiej (od strony hotelu Angelo) w autobus 
600 (jest o godz. Np. 17.10) i po 16 min. Jesteśmy na ceglanej 
przy szpitalu klinicznym. Ceglana 67 jest po drugiej stronie 
ulicy. Lub można podjechać taxi np. joker 327976766  
Zbiórka Wrocław: https://goo.gl/maps/pddGP  
 
POWRÓT: w dniu 13.07.2014 (niedziela ) W godzinach 
porannych (np. Wrocław ok 7-8) W zależności od warunków na 
drodze. 
 
2. Bagaż 
WAŻNE: limit bagażu głównego 25 kg, bagażu podręcznego 5 
kg oraz 1 komplet sprzętu narciarskiego lub snowboardowego. 
 PROSIMY O DOKŁADNE I TRWAŁE OZNAKOWANIE 
BAGAŻU !!!  
 
3. Podróż autokarem 

• Należy stawić się na miejscu zbiórki na 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu autokaru. 

• Na miejscu zbiórki autokaru należy zgłosić swoją 
obecność, przekazać bagaż kierowcom. 

• Pasy bezpieczeństwa powinny być zapięte podczas 
jazdy. 

• Przerwy na trasie i ich długość wynikają z 
obowiązujących zasad przewozowych - co około 3 
godziny przerwa 15 minutowa. 

• Proszę zabrać paszport lub dowód osobisty 
• W  autokarze będzie zbierane:  (prosimy o odliczone kwoty) 

• Depozyt za apartament 60 € / os. Lub 240 € za 
apartament 

• Opłatę klimatyczną 9€ za osobę na tydzień 
• Ewentualnie za pościel 12€  lub ręczniki  6 € 

• karta obozowa (dot. Uczestników obozu) 
• ew. dopłaty w gotówce jeśli ma ktoś jakieś. 

 
4.  Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
• Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w 

bagażu) 
• Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), 

buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania. 

Przypominamy, że w czasie wyjazdu będzie działało centrum 
testowe Burton, Nitro i inne 

• KASK (obowiązkowo – dla niepełnoletnich, polecamy dla 
wszystkich) + gogle, Kurtkę zimową – „cienką”, spodnie 
narciarskie/snb, rękawiczki 

• Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowym - 
powinny mieć deskę freestylową (miękką, najlepiej typu 
twin-tip), narty freestylowe.(można pożyczyć na testy) 
Zalecamy: ochraniacze na kolana, spodenki ochronne, 
ochraniacz na kręgosłup (żółw lub zbroja ochronna). 

• Pościel własna (poszewka na koc i na poduszkę, 
prześcieradło) lub 12 € za osobę  

• Ręczniki własne lub 6 €  za komplet 
• kostium kąpielowy, szorty do pływania, strój sportowy 
• krem z wysokim filtrem,  szminka wazelinowa, nakrycie 

głowy, okulary przeciwsłoneczne 
• nietypowy strój na imprezę „Jamajka Party” 
• Polecamy zabrać: 

Ściereczki do mycia i wycierania naczyń, worki na śmieci, 
papier toaletowy, płyn do mycia naczyń. 

 
5. Ubezpieczenie 
W CENIE: ubezpieczenie na czas pobytu i podróży w zakresie: 
KL 10000€, KR 5000 €, NWI, NWS po 15000pln,  
ORAZ dla chętnych którzy wykupili: 
dodatkowe rozszerzone ubezpieczenie o sporty zimowe, 
zawierające OC 
 

Inni uczestnicy, którzy nie wykupili dodatkowego ubezpieczenia 
z rozszerzaniem o sporty zimowe, proszone są o ubezpieczenie 
siebie we własnym zakresie. 
 
6. Ramowy plan wyjazdu. 
Piątek – wyjazd 
Sobota – przyjazd do Francji, rozpakowanie, spotkanie 
organizacyjne, rozdanie skipasów. 
Niedziela – piątek 
Jazda na lodowcu, szkolenia snb/narty, PROGRAM 
Sobota – rano po zdaniu apartamentów – wyjazd 
Niedziela powrót do Polski. 
 
Dodatkowo w czasie wyjazdu: PROGRAM: 
* ACROLAND: waterramps: Hot jumping, Lake jumping, Blob 
jump, Crazy bag 
* 150km tras rowerowych 
* strzelanie z wiatrówki (dla dorosłych), Łucznictwo  
* turnieje sportowe (siatkówka, beach soccer, koszykówka, piłka 
nożna) 
* korzystanie z  trampoliny, kortów tenisowych, skateparku 
* centrum sportów wodnych ( rowerki wodne, kajaki, deska 
stand-up paddle ) 
* 2 x wejście na basen 
* 1 x mini golf 
* gry i zabawy 
* imprezy wieczorne 
* grill party 
* zajęcia doskonalące 
równowagę na trickboardach, 
gyroboardzie, i skoki na 
trampolinach 
* pokazy filmów snow/ski 
Link do naszego wydarzenia na FB:  
https://www.facebook.com/events/219443468252503/   
 

 
 

Pozdrawiam serdecznie   
 Anna Ackermann 
ania@ehschool.pl 

509338388 


