JIŽNÍ ANGLIE – CORNWALLEM A DEVONEM AŽ NA KONEC ZEMĚ
1. den: Odjezd ve večerních hodinách do Bruselu.
2. den: v ranních hodinách příjezd do Bruselu, celodenní prohlídka města (cca 10h - nutné kvůli další
návaznosti). Součástí prohlídky bude i návštěva oficiálních vzdělávacích center evropských institucí
(Parlamentarium, “Stanice Evropa”, Dům evropské historie). Večer přejezd do Doveru.
3. den: prvním ranním trajektem (1:00) do Doveru, v 8:00 příjezd do Bristolu. Prohlídka města (9h) včetně
monumentálního mostu CLIFTON BRIDGE, který je umístěn 72m nad řekou Avon. V ceně zájezdu je i
organizovaná prohlídka pro školní skupinu na nejslavnější lodi Britského impéria – SS GREAT BRITAIN kotvící
v místním přístavu, navštívíme i BRISTOLSKOU UNIVERZITU (v jednání). Prostor bude i pro rozchod a
procházku historickým centrem města. Později odpoledne přejezd do PLYMOUTH na ubytování do rodin (3
noci). Večeře.
4. den: snídaně, první část dne strávíme v blízkém vyhlášeném národním parku DARTMOOR NP. Na přání lze
vybrat program z více možností: výstup na vyhlídku HOUND TOR, projít se fascinující divokou přírodou mezi
jezery v údolí místní hornaté krajiny. Po návratu ještě prohlídka PLYMOUTH, odkud v roce 1620 vyplula
plachetnice MAYFLOWER s prvními osadníky budoucích Spojených států Amerických. Večeře.
5. den: po snídani se vypravíme až na samotný „konec země“, do oblasti národního parku LAND’S END, kde je
nejzápadnější pevnina Anglie bičována nekonečným Atlantským oceánem. Dle přání skupiny se buďto jen
krátká procházka po útesech nebo možnost delší trasy. Při cestě – dle času přílivu – zastávka u proslulé ST.
MICHAEL MOUNT – ostrova, na který je možné se dostat pouze při odlivu. Návrat do Plymouth.
6. den: snídaně, ráno zastávka u „nekonečné pláže Devonu“ – PAIGNTON BEACH, dále se již přesuneme ke
světoznámé mýtické atrakci – STONEHENGE (v ceně zájezdu), po prohlídce ještě navštívíme město
SALISBURY, kde se podíváme do místní katedrále, která vystavuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů celé
země – MAGNU CHARTU, na jejímž základě existuje dnešní anglický parlament. Přesun na ubytování do
PORTSMOUTH (1 noc), večeře.
7. den: snídaně, dopoledne prohlídka přístavního města. V nově opravených docích uvidíme nejstarší
válečnou loď v aktivní službě, HMS VICTORY – legendu bitvy u Trafalgaru. Na lodi padl sám admirál Nelson.
V přístavu dnes sídlí největší část britské vojenské flotily. Po pauze v centru města již budeme pokračovat
naším autobusem po pobřeží na předměstí EASTBOURNE, kde se projdeme po více než 100m vysokých
křídových útesech SEVEN SISTERS, odkud uvidíme impozantní maják a vychutnáme si pohledy, které se
objevili v desítkách filmů. Po zhruba 2h procházce již vyrazíme do přístavu v DOVERU. Nočním trajektem (cca
20:00) do Francie.
8. den: příjezd do ČR kolem poledne.

CENA 8 990 Kč /osoba
Termín: 3.-10. 10. 2018
Cena zahrnuje: vstupy dle programu: Stonehenge, katedrála v Salisbury, Plymoth Royal citadel, loď SS Great
Britain, vjezdy do národních parků, návštěva, prohlídka návštěvnických a vzdělávacích center EU institucí,
zpáteční trajekt z Francie do Anglie, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) - 3x v
Plymouth a okolí, 1x v Porthsmouth a okolí, 1x snídaně v autobuse při cestě do Anglie (2. nebo 3. programový
den na přání skupiny), cestovní pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu ze zdravotních a podobných
důvodů, dopravu klimatizovaným autobusem (cca 3500km), informační materiály, vedoucí zájezdu.

Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “cena zahrnuje”. Předpokládané dodatečné výdaje
na vstupné < 10GBP/EUR. Nad rámec uvedené ceny potřebují děti finance pouze pro svou vlastní útratu.

Provází: Jiří Ježek
CK Poznání s.r.o.

Palackého třída 2744

530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

S sebou:


pas, nebo občanský průkaz + kartičku pojištěnce (POVOLENÍ K POBYTU NENÍ POTŘEBNÝM DOKLADEM!!!!)

 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, obvykle je rodiny mívají navíc, ale
nespoléhala bych na to
 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.
 kapesné na nečekané výdaje, suvenýry apod. doporučuji ve výši 40 liber

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!!!

POZORNĚ ČTĚTE A PONECHEJTE SI
1. Pokud si zákonný zástupce nebo žák účast rozmyslí (netýká se důvodů zdravotních), bude si muset za
sebe sám (nikoli škola nebo CK):

a) hledat náhradu, a to nejpozději do konce toho školního roku, v němž se žák na zájezd
přihlásil - tedy do doby, do níž se odesílají seznamy s ubytováním do hostitelských rodin,
pokud náhradníka do této doby nesežene, nebude se chtíti zúčastnit, nebude chtít provést
doplatek a vše řešit následně s CK, záloha mu propadá v celé její výši – jelikož zákonný
zástupce odeslal závaznou přihlášku.

b) provést do doby určené školou doplatek a dále vše řešit individuálně s pořádající CK dle
jejich platných podmínek, které jsou přístupné na stránkách CK Poznání, s. r. o.

2. Pokud žák/žákyně bude před dobou konání zájezdu, nejdéle však do měsíce před odjezdem,
v takovém zdravotním stavu, který mu nedovolí vycestovat, vše neprodleně ohlásí na školu – následně
bude zákonný zástupce informován, jak má tuto situaci řešit:

a) pokud by měl za sebe účastník náhradníka, škola zákonného zástupce informuje, zda bude
akceptován a za jakých podmínek, a to i finančních (případné storno poplatky, poplatky za
nově sjednané pojištění apod.);

b) přihlášený se nezúčastní, ani náhradník za přihlášeného se nezúčastní, zákonný zástupce
přihlášeného vše řeší s CK v rámci platného pojištění – toto se již netýká školy!! Případné
finanční vypořádání řeší CK a pojišťovna.

3. Pokud bude žák/žákyně v takovém zdravotním stavu, který mu bude bránit ve vycestování, v době po
době uvedené v odst. 2., neprodleně toto zákonný zástupce oznamuje škole a zároveň i pořádající CK,
se kterou řeší veškerou administrativu s tím spojenou. Případné finanční vypořádání řeší CK a
pojišťovna, škola toto dále neřeší.

POKYNY PRO PROVEDENÍ PLATBY
1) Všechny platby musí proběhnout bezhotovostně, a to na účet Klubu rodičů Amos.
2) Bankovní spojení je 277836572/0300.

Termíny:
3) Platbu 1. zálohy (3 990 Kč), proveďte nejpozději takovým způsobem, aby byla na účtu Klubu

rodičů AMOS
připsána nejdéle k 20. 3. 2018.
4) Platbu 2. zálohy (5 000 Kč), proveďte nejpozději takovým způsobem, aby byla na účtu Klubu

rodičů AMOS
připsána nejdéle k 20. 6. 2018.
Variabilní symboly:
5) Platba 1. zálohy má variabilní symbol 1102018.
6) Platba 2. zálohy má variabilní symbol 2102018 – a tak můžete při zadání VS obě platby

poslat kdykoli, nejpozději však ve stanovenou dobu.
Poznámky k platbě:
7) Do poznámek pro příjemce při každé provedené platbě uveďte všechny následující údaje!!
a) celé příjemní + ročník, do kterého žák/žákyně chodí
b) zkratku školy „STAN“ pro účastníky ze ZŠ Staňkov

Příklady:
NOVÁK7STAN

Ostatní
8) Bez zadání VS a poznámky pro příjemce (jméno účastníka) nebudou platby akceptovány.
9) Neprovádějte prosím jednotnou platbu v celkové výši výjezdu. Platby prosím rozdělte dle

pokynů.

Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zahraničním výjezdu žáků
1. Žáci musí uposlechnout všech pokynů průvodce a pedagogického dozoru.
2. Zdravotní potíže je nutné nahlásit pedagogickému dozoru, pravidelně užívané léky jsou žáci si
povinni vzít s sebou v dostatečném množství.
3. V autobuse sedí žáci ukázněně (neklekají nebo nestoupají na sedačky, nestojí v uličce, nestrkají z
okénka ruce ani hlavu), udržují pořádek a při nočním přejezdu dodržují noční klid.
4. Přestávky na cestě jsou plánovány po 4 hodinách (na parkovištích s toaletami), mimo určené
hodiny autobus zastavuje pouze při akutní potřebě.
5. Na cestu do autobusu mají žáci připraveny osobní doklady, peníze, psací a hygienické potřeby a jídlo
na cestu tak, aby nebylo třeba během cesty vyndávat zavazadla z úložného prostoru autobusu.
6. Každý žák musí mít stále při sobě průkazku o pojištění léčebných výloh v zahraniční a pas, případně
OP, ve kterém má na lístku napsanou adresu nebo telefonní číslo na ubytování (v případě ztracení
se ukáže policii).
7. Při společné prohlídce bude oznámena trasa, po které se bude skupina pohybovat. V případě
ztracení zůstane žák na místě, nesnaží se hledat sám cestu a vyčká na pedagogický dozor, který se
pro něho vydá zpět.
8. Žáci nesmí svévolně opouštět místo, kde jsou ubytováni.
9. Jakékoli problémy hlásí žáci pedagogickému dozoru, který podle závažnosti projedná problém
s vedoucím zájezdu

