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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO POLSKA V TERMÍNU 17. 12. 20188 
       
 
1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 17. 12. 2018 v 6:00 hod. před budovou Základní školy, Školní 440, Krucemburk 
582 66. Odjezd v 6:15 hod. směr Polsko (přes území ČR). 
 
2. Průvodcem zájezdu je paní Ivanka Augustová. 
 
3. Doprava je zajištěna autobusem, kde je cestujícím k dispozici minimálně 47 míst. Autobus je vybaven: TV, 
DVD/USB, toaleta, bufet (ke koupi teplé a studené nealkoholické nápoje), klimatizace, bezpečnostní pásy na všech 
sedadlech. 
 
4. Pro skupinu je zajištěna rezervace: 
17. 12. 2018 ve 12:00 hod. – Auschwitz-Birkenou, Osvětim (vstupné uhrazeno předem s cenou za zájezd) – výklad 
v českém jazyce, prohlídka trvá cca 3,5 hodiny 
 
5. Návrat ze zájezdu na místo odjezdu před školu se předpokládá dne 17. 12. 2018 v odpoledních hodinách (cca 
21:00 hod). 
 
6. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou: 
   povinné 
- platný cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem   
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním pasem, v případě cesty do zemí Evropské unie lze jako cestovní doklad 
použít platný občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
- kapesné cca PLN 10,- na úhradu drobných výdajů (toaleta, občerstvení); další kapesné ve výši dle uvážení 
rodičů/účastníka 
   a dále 
- jídlo a nápoje na cestu  
- oblečení dle počasí  
- deštník nebo pláštěnka  
- polštářek/deku na cestu autobusem 
- pravidelně užívané léky a základní léky pro event. nachlazení, nevolnost, zažívací potíže apod. 
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby 
- cca CZK 100,- na zakoupení občerstvení v autobusu (teplé a studené nealkoholické nápoje) 
- menší příruční zavazadlo/batůžek na pohodlný pohyb na zájezdu   
 
7. Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního pojištění, které poskytuje ČSOB Pojišťovna, a. s. 
Zahrnuto je pojištění léčebných výloh i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění zavazadel a 
pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů. Kartu pojištění obdrží každý účastník v autobuse od průvodce zájezdu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 05. 12. 2018 
zpracovala Jitka Zapletalová 
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