Pokyny pro účastníka školního zájezdu
zpracováno dne: 25. 3. 2019

OSVĚTIM A BŘEZINKA
12. 4. 2019 (pátek)
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Vážení klienti,
dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste se rozhodli využít našich služeb.
Věříme, že se Vám bude s námi na cestách líbit a že si opět příště vyberete zájezd z naší nabídky.
Před samotnou cestou věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím.
ČAS ODJEZDU: 6: 45 hod. – sraz účastníků je o 15 min. dříve.
Odjezd, místo: Na parkovišti zimního stadionu – u Labe, Sukova tř. 1735, 530 02 Pardubice
Na opozdilce se nečeká!!!
Návrat cca 22:45 – 23:15hod. – DLE DOPRAVNÍ SITUACE, čas příjezdu je orientační.
Každý si musí zajistit svoz z místa odjezdu.
Průvodce – delegát po cestě:
Mgr. Ondřej Štěpánek (bude již v autobuse či na místě odjezdu) – průvodce sdělí telefonní číslo v
autobuse!!! Průvodce zajišťuje technický doprovod, vyřizuje vstupy a podává základní informace v autobuse.
Na místě je zajištěn místní odborný průvodce hovořící česky. V případě nutnosti kontaktujte před odjezdem
cestovní kancelář na kontaktech uvedených níže. Průvodce sdělí své tel. číslo až v autobuse.
Cestovní kancelář:
- Telefonní číslo aktivní v den odjezdu - cca 30 min. před nástupním časem
+ 420 774 350 875
Upozorňujeme, že při nástupu i výstupu školy je možné pouze jedno nástupní místo uvedené
v pokynech. Individuální nástup/výstup ze zájezdového autobusu není možný! Neumožňují to zákony a
pojištění! Řidiči mají pokyny, aby případným přáním nevyhověli.
Doprava: https://gumdrop.cz/vozovy-park/
Zahraniční autobus splňující veškeré předepsané normy vybaven WC a DVD. Během cesty (na zastávkách)
možnost nákupu teplých a studených nápojů (teplé a studené nápoje 15 – 25 Kč). WC v autobuse je určeno
pouze pro nutné případy. Prosíme, abyste využívali WC na benzinových pumpách a omezili pitný režim
před cestou. Nevhodné jsou nápoje jako coca cola, energy nápoje, apod. Zastávky na WC jsou naplánovány 1
– 2 dle času a vzdálenosti do Osvětimi. WC v autobuse v zimních měsících může zamrzat a proto nemusí být
zprovozněno. V autobuse je možné využít zásuvky na nabíjení mobilu, ale vždy jen ob jednu řadu sedadel.
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
- dopravu zahraničním autobusem tam a zpět
- služby delegáta CK
- na prohlídku je zajištěn místní odborný průvodce v češtině/slovenštině
- vstupné
- zapůjčení sluchátek pro lepší poslech
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK u Evropské cestovní pojišťovny

- Komplexní pojištění od ERV pojišťovny s. r. o. (léčebné výlohy 2 400 000 Kč, aktivní asistence, trvalé následky
úrazu, škoda na osobních věcech, škoda na zdraví a majetku, pojištění storna); Číslo pojistky v případě
pojistné události: 8812000003, kontakt na asistenční službu: EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o., non-stop
tel.: (+420) 221 860 606, fax: (+420) 221 860 600, help@euro-alarm.cz, www.euro-alarm.cz Kartičku
pojištění s číslem pojistky a tel. číslem obdrží každé dítě/student a pedagog od průvodce zájezdu.
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
- Stravu a další náklady nad rámec programu (poplatky na WC apod. – WC v Osvětimi se platí, stejně tak po
cestě na benzinových pumpách á 1 – 2 PLN/použití nebo 0,30 EUR)
PODMÍNKY VSTUPU DO ZEMĚ
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad
pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je
zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Cizinci ze třetích zemí
(např. RUS, VIET, UKR a další) mohou cestovat v rámci EU a Schengenského prostoru pouze s platným pasem a
kartou k trvalému pobytu v ČR. Informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz (Cestování
po EU/Schengenu).
Občané ČR si musejí obstarat patřičné doklady opravňující tyto osoby k vycestování mimo území ČR. CK nenese
jakoukoliv odpovědnost za neplatné nebo nesprávné cestovní doklady klientů.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚZEMÍ POLSKA:
112 bezplatná linka pro turisty (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky)
997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná)
998 hasiči, 999 zdravotnická záchranná služba, 986 obecní (městská) policie
Velvyslanectví ČR ve Varšavě
Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko
Telefon: +48/ 225 251 850
Diplomatická a konzulární pohotovost (po prac. době v naléhavých případech nouze): +48/ 602 686 837
Měna: Polský zlotý (PLN), 1 PLN = cca 6,70 CZK (měna se dá nakoupit ve směnárnách a bankách v ČR, za
hranicemi na benzinové pumpě a v Osvětimi je také směnárna, nicméně zde bývají velké fronty a směnný kurz
je nevýhodný), navíc bývají často uzavřeny!!!
Přibližný program:
Odjezd v ranních hodinách dle pokynů.
Příjezd do Osvětimi do cca 13:00 hod.
Prohlídka Osvětimi a Březinky 13:30 – 16:30/17:00 hod.
17:00/17:30 odjezd zpět
STRAVA: Doporučujeme si s sebou vzít jídlo na celý den a pití. V případě časových možností do
programu zařadíme jednu zastávku v supermarketu po cestě tam nebo zpět (dle dopravní situace).
Občerstvení je možné pořídit na benzinových pumpách. V Osvětimi jsou asi dvě menší občerstvení, kde
výběr pochutin není obzvláště velký a často bývají fronty a málo času.
UPOZORNĚNÍ: Osvětim je pietní místo a proto žádáme všechny účastníky, aby se dle toho chovali. V minulosti
jsme museli řešit nevhodné chování studentů. V případě, že se některý z účastníků nebude na místě vhodně
chovat, „správa Osvětimi“ si vyhrazuje právo takové účastníky v nejlepším případě vykázat z celého objektu.
Školy nebo účastníci, kteří chtějí do Osvětimi přivést květiny, je mohou položit pouze na místo k tomu určené
dle pokynů místního odborného průvodce. Květiny nejsou povinné, pouze dobrovolné.
Upozorňujeme všechny, že při vstupu do Osvětimi prochází každý bezpečnostní kontrolou jako na letišti, tzn. že
nikdo nesmí mít v kapsách žádné předměty. Předem si sundáte hodinky a pásky, vše uložíte do zavazadla, které
necháte projet bezpečnostním pásem. Zavazadlo nesmí být větší než formát papíru A4 – nevhodné jsou i „vaky“
na tělocvik. Vhodná je ledvinka, malá taštička. Pokud nebudete připraveni na kontrolu, zdržíte tak začátek
prohlídky. Prosíme dodržte!!! Věci si můžete nechat v autobuse a s sebou si můžete vzít mobil, pití, peněženku.

