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Winter Camp - Słoneczna Italia - Claviere 30.01-7.02.2015  
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych 

 

1. Miejsca i godziny zbiórek / Transport  
WYJAZD: piątek 30.01.2015 
Pilot (wychowawca) Margita Musiał 601082154 
Dojazd Antenowy busem: Łódź-Częstochowa (dla osób które wcześniej zgłosiły chęć wyjazdu z Łodzi) 
Łódź - godz. 17.15 zbiórka, 17.30 Wyjazd // Dworzec Autobusowy Łódź kaliska. 
AUTAKAR wyjeżdża : 
Częstochowa – godz.19:40 zbiórka. 20.15 Wyjazd // Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia" ul.Dekabrystów 43 
Katowice - ok godz. 21:15  Katowice  // Stacja BP. Al. Górnośląska 55 w kierunku na Wrocław koło hotelu 
CAMPANILE i McDonald 
Przyjazd autokaru na miejsce ok 16-17   // Dojazd Własny zapraszamy od godziny 18.00 w dniu 31.01 (Sobota) 
Margita Musiał 601082154, lub Sebastian 606676526 / 0039 3894755509 (jest na miejscu wcześniej) 
POWRÓT: 06.02.2015 (piątek) wieczorem po obiadokolacji ok 20.00 wyjazd do Polski //  07.02.2015 (sobota) - 
powrót do Polski ok 16-17 Częstochowa, następnie bus odwozi uczestników do Łodzi 

2.  Nr kontaktowy 
Kierownik obozu Michał Ackermann 0048 509 511 181 

3. Adres hotelu: 
Adres ośrodka we Włoszech dla dojazdu własnego: 
Hotel Passero Pellegrino, ul. Via Nazionale, 38    10050 CLAVIERE (TO) ITALY 
MAPA  https://goo.gl/maps/uHGPZ 
Dojazd własny zakwaterowanie od godz. 18:00 w sobotę 31.01 // os na miejscu: Sebastian 606676526 lub 0039 
3894755509 

4. OPŁATY 
W  autokarze będzie zbierane:  (prosimy o odliczone kwoty) 
Skipass Via Latea (4 dni Monti Della Luna i Claviere, 1 dzień Montgenevre, 1 dzień cała Via Lattea)  
- dla dzieci i młodzieży 5-19 lat - 130 euro  
- dla osób dorosłych 160 euro  
Taksa klimatyczna 10 euro/os/pobyt 
SZKOLENIA:  Dla zapisanych na szkolenie na stopnie sprawności snowboardowej: 
II stopień 550 pln, III stopień 650 pln (prosimy wziąć ze sobą legitymację II stopnia do pokazania) 
Ew dopłaty za szkolenia indywidualne i za wypożyczenie sprzętu 150 pln  
Dojazd własny prosimy o wpłaty na miejscu u Margity Musiał 

5. Ramowy plan wyjazdu: 
30.01.2015 (piątek) Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 
31.01.2015 (sobota) Dojazd do hotelu i zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne.  
01.02 do 6.02 (niedziela-piątek) - 6 dni -  realizacja programu szkoleniowego na stoku, zajęcia popołudniowe i wieczorne 
realizowane według programu. Dobra zabawa. 
06.02.2015 (piątek) wieczorem po obiadokolacji wyjazd do Polski  
07.02.2015 (sobota) - powrót do Polski w godzinach popołudniowych 

6. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
• Dowód tożsamości lub paszport (WAŻNY) (przy sobie, nie w bagażu), legitymację szkolna (dotyczy obozowiczów) 
• kartę obozową   (dotyczy obozowiczów)-  do wydrukowania na stronie www w ofercie wyjazdu  
• Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania.  
• KASK (polecamy dla wszystkich, obozowicze –obowiązkowo!) + 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 
• Informujemy o możliwości zdeponowania pieniędzy dziecka u wychowawcy na zbiórce – prosimy o przygotowanie 

niezaklejonej koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podaniem kwoty. 
• strój na imprezę tematyczną KICZ PARTY !!!  
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