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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO POLSKA 
V TERMÍNU 12. 10. 2016 

 
          

1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 12. 10. 2016 v 5:00 hod. před budovou školy – Základní 
škola, Školní 440, 582 66 Krucemburk. Odjezd v 5:15 hod směr Polsko.   
 
2. Průvodkyní Vašeho zájezdu je paní Ivanka Augustová. Do autobusu přistoupí ve Frýdku-Místku. 
 
3. Doprava je zajištěna autobusem, kde je cestujícím k dispozici 47 míst. Autobus je vybaven: TV, DVD, 
bufet (ke koupi teplé a studené nealkoholické nápoje). 
 
4. Skupinovou rezervaci v rámci programu zájezdu jsme zajistili následovně: 
 návštěva Auschwitz-Birkenau: 12. 10. 2016 ve 12:00 hod.  
Lístky zakoupeny a uhrazeny předem. 
Do koncentračního tábora v Osvětimi není dovoleno vcházet v oblečení nad kolena a s odhalenými rameny. 
Jedná se o pietní místo. Do areálu si nelze vzít nic většího než je velikost A4. Doporučujeme si 
s sebou vzít menší tašku na pití, fotoaparát, doklady. Vše ostatní zanechejte v autobuse!  
 
5. Návrat dne 12. 10. 2016 v pozdních večerních hodinách (cca 22:00 hod) na místo odjezdu. 
 
6. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou: 
   povinné 
- cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem   
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
   a dále 
- dostatek jídla a nápojů na celý den 
- oblečení dle počasí  
- deštník nebo pláštěnku 
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby  
- cca CZK 100,- na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje) 
- cca kapesné v PLN ve výši dle uvážení rodičů/účastníka (drobné výdaje, občerstvení) 
 
7. Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního zdravotního pojištění, které poskytuje 
ČSOB Pojišťovna. Zahrnuto je rovněž pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, 
úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů. 
 
 
Polsko: V Polsku platí úplný zákaz konzumace alkoholických nápojů (a jim podobných) na všech veřejných 
místech (náměstí, parky, apod.). Hrozí pokuta. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 29. 9. 2016                   
Zuzana Cahová                               
za CK Školní zájezdy, s. r. o. 


