
Witaj! Wyjazd organizowany jest razem z firmą Student Travel (na Twojej umowie 
widnieją jako organizator). Oni będą obsługiwać transport i zakwaterowanie na 
miejscu. EH school odpowiedzialne jest za szkolenia kitowe i dobrą zabawę ☺. 
Nasi instruktorzy jadą w autokarze nr2 (wsiadają w Katowicach) Z osobami, które 
jadą w autokarze nr 1 – zobaczymy się na miejscu. 
 
Za 4 dni wyjazd! 
Pora spakować klapki, ręcznik, krem z filtrem i aparat fotograficzny. 

Miejsca i godziny odjazdu do Chorwacji - Makarskiej 06.09.2014 - SOBOTA: 
  
autokar nr 1  

• Poznań, Dworzec Główny PKP (dworzec letni), 11:00 
• Wrocław, Skwer Dawida/Joanitów, 14:30 
• Kraków, Parking KFC, ul Conrada 83, 18:00 

Numer do pilota autokaru zostanie wysłany smsem w dniu wyjazdu.  
 
autokar nr 2  

• Lublin, Parking PZMoT ul. Prusa 8, 07:30 
• Warszawa, Plac Bankowy, 11:30 
• Łódź, Stacja Orlen, Róg Strykowskiej i Wycieczkowej, 14:00 
• Częstochowa, Stacja BP przy McDonald - wjazd do Częstochowy 16:00 
• Katowice, McDonald/Hotel Campanile, Aleja Górnośląska, 17:30 

Numer do pilota autokaru zostanie wysłany smsem w dniu wyjazdu. Lub kontakt 
24/h Michał Ackermann 509 511 181 

Informacje na temat szkolenia kitesurfingowego: 
Wszyscy, którzy będą brali udział w szkoleniach grupowych mają w cenie sprzęt kitowy (deskę, 
trapez, latawce) oraz kamizelkę i kask. We własnym zakresie: pianka,buty do wody, koszulka z 
licry. 
Osoby, które chciałyby wypożyczyć sprzęt, a umieją już pływać informujemy, że w ramach 
dostępności sprzętu jest możliwość jego wypożyczenia, w zależności od tego jakie latawce 
będą używane przez kursantów. 
Osoby biorące udział w szkoleniu prosimy o zabranie gotówki. 
Ograniczenie bagażowe  
1. Bagaż główny: 

• 1 sztuka: torba / miękka walizka 
• Maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 160 

cm 
• Maksymalna waga 25 kg 

2. Bagaż podręczny: 
• 1 sztuka: plecak / miękka torba 
• Maksymalna waga 7 kg 

3. Dopłaty: 
• 100 PLN / 25 € - za każde dodatkowe 5 kg 
• 300 PLN / 75 € - dodatkowa sztuka bagażu (do 20 kg) 

Zasady podróży: 
• Należy stawić się na miejscu zbiórki na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu 

autokaru 
• Miejsca w autokarze wskazywane są przez załogę autokaru 
• Na miejscu zbiórki czekać będzie pilot - należy zgłosić swoją obecność, przekazać bagaż 

kierowcom i czekać przed wejściem na pilota 
• Przerwy na trasie i ich długość wynikają z obowiązujących zasad przewozowych - co 

około 4 godziny przerwa 15 minutowa. Czas trwania postoju (regulowany ustawowym 
czasem pracy kierowców) będzie konsekwentnie egzekwowany, w razie nagminnego 
jego przekraczania, będziemy musieli ograniczyć ilość postojów. 

• W trakcie podróży obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu! Wynika 
to z zasad bezpieczeństwa oraz ograniczonego czasu pracy kierowców 

• Barek obsługiwany jest wyłącznie na postojach. 
• W autokarze znajdują się pasy bezpieczeństwa, które muszą być zapięte w trakcie 

przejazdu. 
• Zakaz umieszczania jakichkolwiek rzeczy w  przejściu, w autokarze oraz chodzenia po 

autokarze w trakcie jazdy. 



• Ze względu na komfort podróży toaleta w autokarze jest do Waszej dyspozycji tylko w 
sytuacjach awaryjnych i tylko dla osób trzeźwych.  Prosimy o wyrzucanie śmieci na 
każdym postoju. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz chodzenia po autokarze.  

• Osoby nie stosujące się do wyżej wymienionych zasad i zaleceń pilota zostaną 
wykluczone z wyjazdu! 

• Paszport nie są wymagany - należy jednak posiadać WAŻNY dowód osobisty 
 
Pilot na trasie będzie zbierał 

• Kaucje zwrotną za apartament 20 EUR/os - kaucja zwracana ostatniego dnia pobytu 
jeśli w apartamencie nie będą wyrządzone żadne szkody 

Ubezpieczenie  
Oferowane przez nas ubezpieczenie SIGNAL IDUNA jest jednym z najlepszych na rynku. Jest to 
ubezpieczenie, które powinno wystarczyć nawet na najbardziej skomplikowaną hospitalizację - 
nawet ewentualny transport helikopterem czy też późniejszy przelot poszkodowanej osoby do 
kraju. 
Suma ubezpieczenia 

• KL 10.000 Euro 
• NNW 15.000 PLN (trwały uszczerbek na zdrowiu) 

Numer polisy: 200876 
Numer telefonu alarmowego: +48 22 864 55 26 
 
Co ze sobą zabrać? 

• Ważny dowód osobisty lub paszport 
• Oryginał podpisanej umowy – oddać Michałowi Ackermann na miejscu 
• Studenci - legitymację studencką 
• Strój kąpielowy  + ręcznik  
• Buty plażowe do kąpieli (kamieniste plaże) 
• Poduszkę podróżną, kocyk podróżny do autokaru 
• Filmy do autokaru 

Imprezy tematyczne: 
 
Kicz Day: 
Ubieramy się obciachowo, śmiechowo i idziemy podbijać miasto nocą:-) 
Dress code: seledynowe, żarówiaste kolory, panterki, dresy, łańcuchy, cekiny, wąsy, peruki i 
wszystko co Wam się tylko skojarzy ze stylistyką lat 80tych i 90tych.  
 
Red Cup Party: 
Impreza US College Student Party pozwoli nam przenieść się w prawdziwy klimat 
amerykańskich uczelni.  
Na imprezie wiele amerykańskich atrakcji: barbecue, piwo w oryginalnych czerwonych kubkach 
, gra we flanki a w tle hity R'n'B.  
 
 
 
Także koniecznie weźcie ze sobą ciuchy i gadżety, każdy na pewno ma coś w domu. 
Polecimy na grubo i będzie przy tym dobra zabawa. 

Życzymy przyjemnej podróży i dobrej zabawy 
Do zobaczenia ! 

 


