cestovní kancelář
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY,s.r.o.
Srbská 53
612 00 Brno
Czech Republic
tel./fax: +420 541 589 227, 549 256 055
mobil: +420 602 766 845

Pokyny pro účastníky studijního zájezdu do Velké Británie a Brugg
ve dnech 8. 4. – 15. 4. 2013
1.

Sraz všech účastníků zájezdu je dne 8. 4. ve 20:15 hod. v Kladně před budovou Gymnázia, Nám. E.
Beneše 1573, 272 01. Odjezd bude ve 20:45 hod.
Příjezd dne 15. 4. v dopoledních hodinách (přibližně mezi 12:00 hod. a 14:00 hod.) opět na místo
odjezdu. Vzhledem k tomu, že přesnou hodinu návratu nelze přesně stanovit (bude záležet
na momentální situaci na silnicích), budou mít účastníci možnost informovat telefonicky příbuzné po
příjezdu do České republiky.
2. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou:
- adaptér na 240 V, pro případné nabíjení telefonů a použití vysoušeče vlasů
- dostatek jídla a nápojů (strava začíná snídaní v hotelu F1 dne 10. 4. a následuje teplá večeře
v hostitelkých rodinách tentýž den. Dále celodenní strava – snídaně a večeře v rodinách a obědový
balíček na cestu. Strava končí dne 14. 4. balíčkem na cestu.)
- teplé oblečení na cestu, polštářek, ev. deku do autobusu
- 2 páry pevných bot, deštník nebo pláštěnka
- platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů
Ministerstva zahraničních věcí), účastníci jiné st. příslušnosti než ČR jsou povinni vyřídit si
veškeré další formality nutné k vycestování (aktuální informace podá ambasáda, příp. CK)
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze a adresu anglické rodiny, lehký batůžek na svačiny
- domácí teplejší oblečení
- toaletní potřeby + vlastní ručník (povlečení ne), základní toaletní potřeby do autobusu
- základní léky pro event. nachlazení
- slovník, psací potřeby a slohu na prospekty a mapky, oblíbená DVD
- drobný dárek pro rodinu (něco typického pro naši republiku)
- kapesné do 15ti let min. € 25 a ₤ 50 (z toho na vstupy cca € 15 a ₤ 45), nad 15 let min. € 25 a ₤ 65 (z
toho na vstupy cca € 15a ₤ 60)
- kapesné cca 4 € (drobné mince na WC)
- české peníze cca 200,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje, párky,
instantní polévka)
- zavazadla – doporučujeme 2 zavazadla: menší příruční zavazadlo s jídlem, základními hygienickými
potřebami, doklady, penězi a psacími potřebami si student vezme s sebou do autobusu, druhé zavazadlo
– kufr nebo taška (toto druhé zavazadlo musí být označené jmenovkou vlastníka).
- kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny pro případ pojistné události na území ČR (stačí kopie)
Přísný zákaz nošení kapesních nožů (nože s pojistkou – ilegální) a slzného plynu
3. Každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu v anglické rodině
nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu v rodině způsobí, bude ji muset uhradit (totéž platí
v případě škody způsobené na vybavení autobusu). Účastníci budou hosty v anglické rodině, která
se o ně bude starat, a proto je zapotřebí rodinu respektovat.
4. Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního zdravotního pojištění, které poskytuje
Všeobecná zdravotní pojišťovna do výše 2 mil. Kč.
5. Jak telefonovat: pouze příklad !!!
Do Anglie Anglie
Londýn
č. volaného
Sazba
00 44
(20)
tel. č. rodiny dle tarifu pro domácnosti společnosti O2
cca 10 Kč/min.

Z Anglie

ČR
č. volaného
00 420
(tel. č. rodičů)
KartaX – předplacená karta společnosti O2

Sazba
0,30 GBP/min
pevná linka 9,00 Kč/min.
mobilní síť 14,00 Kč/min. (doporučujeme
ověřit možnost služby u mobilního
operátora)

Při hovoru z Anglie na účet volaného vytočte 0 800 890 042 (hovoří česky) a žádejte hovor na
účet volaného (nelze volat na mobil, pouze na pevnou linku).
V Brně dne 21. 3. 2013

Lenka Kocourková BA
za CK Školní zájezdy, s. r. o.

