Co s sebou?
- cestovní pas + kartičku pojištěnce (POVOLENÍ K POBYTU NENÍ POTŘEBNÝM DOKLADEM!)
- potvrzení o bezinfekčnosti a poučení žáků před školní akcí podepsané zákonným zástupcem
- svačinu, pití na cestu, sušenky, popř. jiné trvanlivé potraviny
- pohodlné, sportovní oblečení a obuv + jedno oblečení spíše společenské (školní)
- elektroniku dle uvážení
- zásuvky v UK jsou jiné, než v ČR - doporučuji koupit přechodku
- psací potřeby, notýsek
- deku, malý polštářek do autobusu na cestu
- léky, které žák užívá + doporučuji náplasti, popř. nějakou dezinfekci (lékárničku s sebou povezeme, přesto by bylo
dobré, aby žák základní věci s sebou měl)
- deštník/pláštěnku
- dostatek hygienických potřeb, kapesníků apod.
- ostatní věci klasicky, jako na delší výlet 
- věci rozdělit do kufru do autobusu + příručního zavazadla (do velkého zavazadla se žák dostane nejdříve až po
ubytování v rodině), doporučuji pohodlné oblečení na cestu do autobusu – teplákovou soupravu, triko, tenisky + do
příručního zavazadla přidat spodní prádlo na převlečení, kraťasy, kartáček, pastu – nutné k pobytu přes noc na
trajektu.
- libry na nečekané výdaje, suvenýry apod., drobné euromince na WC během cesty a do Amsterdamu, popř. koruny na
nákup nápojů u řidičů
- aktivovat roaming před odjezdem
ŽÁCI S SEBOU NESMÍ MÍT žádné zbraně, nože, a to ani nože jídelní včetně jiných příborů, otvíráky na konzervy,
žádné ostré předmět, nůžky, léky, které běžně neužívají, alkoholické a energetické nápoje, drogy, tabákové výrobky,
elektronické cigarety, nadměrnou hotovost, drahou elektroniku, kterou nutně k cestě nepotřebují, též drahé šperky,
jakékoli jiné věci, které by mohly ohrožovat zdraví nebo morální postoje jich samých nebo ostatních účastníků
výjezdu. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky nejsou vhodným dárkem do hostitelských rodin.

POZOR – do úložného prostoru autobusu bude akceptováno pouze 1 zavazadlo o stanovených maximálních
rozměrech, a to nejvýše v. 75cm x š. 55cm x h. 40cm. Větší zavazadla vzhledem ke kapacitám autobusů
uzpůsobených pro mezinárodní dopravu nebudeme moci přijmout. Není možné, aby z bezpečnostních důvodů
byla zavazadla v uličce autobusu, ale pouze v prostorách, která jsou pro ně určená.
Vzhledem k bezpečnostním opatřením bude povoleno do autobusu pouze 1 příruční zavazadlo
o maximálních rozměrech v. 45cm x š. 35 x h. 30 cm + maximálně taška s jídlem a pitím pro okamžitou
spotřebu na dobu trvání cesty do zahraničí.
ZAVAZADLA NEODPOVÍDAJÍCÍ ROZMĚRŮM STANOVENÝM DOPRAVCEM NEBUDOU
AKCEPTOVÁNA!!!

