Pokyny pro účastníky studijního zájezdu do Velké Británie

termín: 23. 4. – 27. 4. 2019
1. Sraz všech účastníků zájezdu před budovou ZŠ Prameny dne 23. 4. 2019 v 7.00.
Odjezd 7.30.
.
Příjezd dne 27. 4. 2019 ve večerních hodinách (přibližně mezi 18:00 – 20:00 hod.) opět na místo odjezdu.
Vzhledem k tomu, že přesnou hodinu návratu nelze přesně stanovit (bude záležet na momentální situaci na
silnicích), účastníci budou mít možnost informovat telefonicky příbuzné po příjezdu do České republiky.
2. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou:
- adaptér na 240 V do zásuvky (ve VB mají odlišnou koncovku), př. přenosnou cestovní nabíječku do autobusu
- dostatek jídla a pití (v ceně zájezdu je zahrnuto: dne 24. 4. večeře v hostitelských rodinách, dne 25. 4. snídaně
a večeře v hostitelských rodinách + obědový balíček, dne 26. 4. snídaně v rodinách + obědový balíček). Na cestě
zpět ve večerních hodinách dne 26. 4. bude možnost zakoupení teplých párků s pečivem u řidičů.
- teplé oblečení na cestu, polštářek + deku do autobusu
- 2 páry pevných bot, oblečení dle počasí a uvážení, deštník nebo pláštěnka
- platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů MZV)
- lehký batůžek na svačiny, mladší děti dle uvážení ledvinku nebo taštičku na krk na peníze a adresu anglické
rodiny, slovník, průpisku, oblíbené DVD
- pyžamo, toaletní potřeby + ručník, základní toaletní potřeby do autobusu (během cesty nebude možné brát si
oblečení ze zavazadel uložených v zavazadlovém prostoru), osobní léky, léky pro případ nachlazení, kinedryl
- drobný dárek pro rodinu – např. lázeňské oplatky, čokoládu, suvenýr z ČR (ne alkohol)
- částka na vstupy ₤30 – bude se vybírat v autobuse (21 dle orientační tabulky vstupů + 9 rezerva)
- orientační kapesné: výše kapesného je zcela v kompetenci rodičů. Doporučuje se ₤5/den
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – v roce 2017 byla ukončena platnost papírových bankovek v hodnotě 5 GBP, v
oběhu zůstávají pouze nové plastové bankovky. V roce 2018 skončila platnost papírové 10 GBP bankovky,
kterou rovněž nahrazuje plastová bankovka. Také byly zrušeny staré mince v hodnotě 1GBP, nahrazeny jsou
novou mincí ve stejné hodnotě.
- drobné mince na cestu: WC – 0,70€/1, během cesty tam i zpět se provádí pravidelné zastávky na benzínových
pumpách s možností zakoupení občerstvení v eurech
- české peníze: cca 200,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje – cca 20,- Kč, párky
40,- Kč, instantní polévka 20,- Kč)
- zavazadla: doporučujeme 2 zavazadla – menší příruční zavazadlo s jídlem, základními hygienickými potřebami,
doklady, penězi, prupiskou, časopisem na cestu si student vezme s sebou do autobusu, druhé zavazadlo – kufřík
nebo taška (musí být označené jmenovkou vlastníka) – bude uloženo v zavazadlovém prostoru při nástupu.
Žádáme účastníky, aby z kapacitních důvodů dodržovali rozměr hlavního zavazadla do velikosti 70x45x30 cm.
- kartičku zdravotní pojišťovny pro případ pojistné události na území ČR (stačí kopie)
! na zájezdu platí přísný zákaz nošení kapesních nožů (nože s pojistkou – ilegální), slzného plynu a dalších
zbraní
3. V ceně zájezdu je zahrnuto komplexní pojištění ČSOB: léčebné výlohy do výše 3 mil. Kč, pojištění
odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů.
ŠKODY V HOSTITELSKÉ RODINĚ
! jakákoliv škoda způsobená studenty v hostitelské rodině musí být co nejdříve nahlášena průvodci a
pedagogickému dozoru a uhrazena do odjezdu skupiny
- rovněž je nutné sepsat protokol o škodě - formulář poskytne průvodce. Od rodiny je třeba získat doklad o
úhradě škody, příp. opravě poškozené věci z důvodu uplatnění na pojišťovně a uznání nároku. Bez dokladu
pojišťovna nemusí danou částku uhradit.
- v případě škody na majetku důrazně doporučujeme pořídit fotodokumentaci a tu následně přiložit k formuláři
pro pojišťovnu

