Pokyny pro účastníka školního studijního zájezdu
zpracováno dne: 11. 4. 2019

Exkurze: Drážďany a výroba elektromobilu
VOLKSWAGEN, pevnost Königstein, „Popelčin“
Moritzburg…
2. 5. 2019 (čtvrtek)
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Vážení studenti/rodiče/pedagogové,
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.
Odjezd na zájezd:

2. 5. 2019 (čtvrtek)

6:15 – odjezd autobusu od školy
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka
40/3, 142 00 Praha-Libuš
Jedná se o časy odjezdu, na místě buďte, prosím, o 15 min. dříve, kdy bude přistaven autobus
NA OPOZDILCE SE NEČEKÁ!!! U odjezdu si zkontrolujte, zda máte pas nebo OP
Předpokládaný návrat dne 2. 5. 2019 cca 20:00 – 20:30 (DLE DOPRAVNÍ SITUACE) na stejné místo.
UPOZORŇUJEME, ŽE ČAS PŘÍJEZDU JE ORIENTAČNÍ A V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÍ NEBO I
DŘÍVĚJŠÍHO ČASU PŘÍJEZDU SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ ZAJISTIT ODVOZ.

UPOZORŇUJEME, ŽE ZÁKONY A POJIŠTĚNÍ NEDOVOLUJÍ VÝSTUP PO CESTĚ NA JINÝCH MÍSTECH.
Nástupní a výstupní místo pro všechny účastníky jsou dvě, která jsou uvedena v pokynech na
cestu. Individuální přání pro výstup z autobusu možná nejsou.
PRŮVODCE ZÁJEZDU: Kristýna Sičáková – nástup do autobusu v Praze 8 (řidiči budou mít informace o
nástupu průvodce). Průvodce sdělí telefonní kontakt v autobuse. Kontakt do CK (pohotovostní linka - aktivní 30
min. před odjezdem na zájezd) v den odjezdu až do odjezdu: +420 774 350 875.

Doprava: https://gumdrop.cz/vozovy-park/
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu, daň z obratu v Německu, parkovné
• služby průvodce CK
• pojištění pro případ úpadku CK dle zákona č. 159/99 Sb.
• 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:

(+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.
• DPH
• vstupné Volkswagen a průvodce v češtině nebo překlad do češtiny
• vstupné pevnost Königstein s audio průvodcem v češtině
PROGRAM - přibližný program zájezdu dle přání školy:

6:00 – přistavení autobusu ke škole
6:15 – odjezd od školy
9:15 – příjezd do Drážďan a krátká prohlídka centra Drážďan s průvodcem cca na 60 min. cca 6 zastávek s výkladem u
hlavních památek (zastávka na wc 1 x po cestě)
10:15 – 10:45 – přesun do automobilky naším autobusem
10:45 – 12:30 exkurze skleněné manufaktury Volkswagen (3 skupiny budou, 2 x v čj, 1 x v aj s překladem do čj)
12:30 – 13:30 po prohlídce odpočinek v parku Blüherpark – zde parkuje i náš autobus, můžete si z autobusu vyndat deky a
obědové balíčky
14:00– 14:30 přejezd k zámku Moritzburg na foto (14:30 – 15:00)
15:00 – 16:00 – přejezd k pevnosti Königstein
16:00 – 17:30 prohlídka pevnosti Königstein
18:00 - odjezd
20:00 – 20:30 –příjezd

PODMÍNKY VSTUPU DO ZEMĚ
Všichni cestující se při překročení státních hranic musí prokázat platným cestovním dokladem v případě
kontroly (pas nebo občanský průkaz, i děti musejí mít vlastní doklad) se strojově čitelným kódem bez
odstřihnutého rohu, případně vízem, splňujícím podmínky vstupu do země. Konkrétní podmínky pro vstup do
jednotlivých zemí (platnost pasu, vízum, očkování atd.) naleznete např. na internetových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí (www.mzv.cz). Na školní zájezd mohou cestovat také děti třetích zemí s vízovou povinností,
které mají v ČR povolen pobyt a nemají pas. Děti tak mohou cestovat na školní zájezd, i když nemají vlastní pas
nebo občanku. Rodiče dětem musejí zařídit náhradní doklad na vycestování na Ministerstvu vnitra ČR,
formulář „Seznam cestujících“. CK ráda zájemcům poskytne informace. Vše také na:
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
Povinností každého je zajistit si platné doklady. CK neručí za případné nevpuštění klientů do země.
Cizinci s trvalým pobytem v ČR a vlastním pasem musejí mít s sebou na zájezd pas + kartičku o povolení
pobytu v ČR (oba doklady).
MÍSTNÍ MĚNA
1 EUR = cca 26 CZK
KAPESNÉ A JÍDLO S SEBOU
Doporučujeme studenty/děti vybavit jídlem a pitím na celý den, v době oběda a v případě pěkného počasí bude
„piknik na trávě“ a parku po prohlídce Volkswagenu. Mějte s sebou deku na trávu.
VEZMĚTE SI S SEBOU filmy na DVD, možno pouštět v autobuse po cestě zpět.
Doporučujeme, aby studenti s sebou měli kapesné na nutné WC po cestě, popřípadě nákup občerstvení na
benzinových pumpách po cestě na území ČR, cca 100-200 CZK, + min. 10 – 20 EUR kapesné na nákup jídla/suvenýrů
v Drážďanech (dle možností každého)
Průvodce CK Výuka Jinak zajišťuje služby dle programu. V objektech (památkách), ve kterých jsou plánovány
prohlídky, není dovolen výklad doprovázejícího průvodce. V těchto případech vám bude dán výklad během dopravy,
resp. mimo objekt, který pak bude následně navštíven. Prohlídky probíhají za dozoru pedagogů.
Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo
Botschaft der Tschechischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland:
Adresa: Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 226 380; Konzulární pohotovost: +49 170 247 99 56 (viz informace níže)
HEZKÉ POČASÍ A MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ Z VAŠÍ CESTY
VÁM PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ CK Výuka Jinak

www.ckvyukajinak.eu, info@ckvyukajinak.eu

