
Podsumowanie informacji na temat wyjazdu Integra Na Śniegu: Sylwester w Czeskich 

Karkonoszach 2019: 

1) Główne miejsce pobytu: Korenov, Czechy 

 

2) Trasa: Poznań->Leszno->Wrocław->Korenov-> Wrocław->Leszno->Poznań 

(transport również z Warszawy, Łodzi, Gdańska, Szczecina, Katowic i Krakowa pod warunkiem 

zebrania się co najmniej grupy 25 osób z tych miast) 

3) Czas trwania imprezy: 27.12.2019- 3.01.2020 (dojazd własny: 27.12.2019 - 3.01.2020) 

 

4) Środek transportu: autokar 

przewidywany wyjazd z Poznania: 27.12.2019, godz. 12.00 

przewidywany powrót do Poznania: 3.01.2020, godz. 22.30 

 

5) Hotel Korinek w miejscowości Korenov  

 

6) Wyżywienie:  śniadanie i obiadokolacje 

 

7) Program zwiedzania: 

28.12.19-2.01.20– zjeżdżanie na nartach lub snowboardzie w Rokytnicach  

Wycieczka do Pragi – fakultet dla chętnych - około 80 zł 

8)  Wycieczki będą realizowane w grupie 35-90 osób 

 

9)  Nie ma możliwości uczestnictwa osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

 

10) Cena wyjazdu bez żadnych zniżek: 1099 zł 

I rata rezerwacyjna: 200 zł płatna do 24 godzin od momentu zapisania się 

II rata: pozostała kwota należności płatna do 26.11.19 

Dodatkowe opłaty obligatoryjne: 

 obowiązkowe ubezpieczenie narciarsko-snowboardowego KL, KR, NNW – 80 zł lub w pakiecie 

z OC oraz powiększonymi sumami ubezpieczenia KL (aż do 30 000 euro) – 120 zł, 

 obowiązkowa opłata klimatyczna – 50KC/dzień – czyli w sumie 55 zł za cały wyjazd, 

Nieobowiązkowe opłaty: 

 udział w zabawie Laser Tag na terenie hotelu – 50 zł, 

 zwrotna kaucja za ewentualne szkody  50 zł za osobę,  

 dodatkowy bagaż (zwiększenie limitu bagażowego do 35kg i/lub dodatkowa para sprzętu) -  

100 ZŁ 

 gwarancja preferencyjnego zakwaterowania – 30 zł, 



 wolne miejsce siedzące obok siebie w autokarze (dodatkowo możliwość zabrania 10 kg 

więcej bagażu) - 150 ZŁ 

 szkolenie narciarskie lub snowboardowe – 250 zł 

 ubezpieczenie kosztów rezygnacji – w zależności od wybranego wariantu od 0 do 120 zł 

Wariant 100%: 

 Koszt ubezpieczenia: 50 zł, 
 Koszt ubezpieczenia przy wpłacie całej opłaty za wyjazd z góry (jeśli jest więcej niż 20 dni 

przed wyjazdem): 0 zł, 
 Przyczyny rezygnacji w tym wariancie: np. zwolnienie lekarskie, udokumentowane ważne 

sytuacje rodzinne, termin egzaminu. 

Wariant 100% Max:  

 Koszt ubezpieczenia: 120 zł, 
 Koszt ubezpieczenia przy wpłacie całej opłaty za wyjazd z góry (jeśli jest więcej niż 20 dni 

przed wyjazdem): 60 zł, 
 Przyczyny rezygnacji w tym wariancie: każdy możliwy do udokumentowania powód, np. 

odmowa uzyskania urlopu lub nawet zaproszenie na ślub. 

 

11) Aby wziąć udział w imprezie turystycznej, niezbędne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego 

lub paszportu. 

 

12) Kontakt do Fundacji Integra: biuro@integra-wyjazdy.pl lub +48 601 941 106 

 

13) Osoba reprezentująca organizatora na wyciecze: Wojciech Kajewski (kajo@integra-wyjazdy.pl, 

+48 795 433 487) 

Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w 

trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach. 

14) Podmiotu zapewniający  ochronę na wypadek niewypłacalności : TU Europa SA, 53-413 Wrocław 

ul. Gwiaździsta 62, tel. 71 369 28 87 

15) Podróżny może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie 

przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie 

osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
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