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RADY A DOPORUČENÍ NA ZÁJEZD
Co vzít s sebou:
 dárek pro rodinu - nejlépe nějakou maličkost (např. český produkt jako Studentská pečeť, Hořické
trubičky, kniha o ČR v angličtině, kniha o vašem městě či kraji v angličtině...); alkohol není vhodný
 pláštěnku, deštník
 adaptér na zásuvky ve Velké Británii
 pohodlné boty (pro dívky: určitě nechejte doma boty na podpadku), budete denně chodit
 jídlo, pití na cestu
 kapesné (doporučujeme min 20-30 liber, jinak na uvážení rodičů)
 centy, EUR na záchody v Německu (platí se 70 centů za 1 vstup)
 platný cestovní doklad, cizinci potřebující víza musí mít všechny potřebné doklady
 léky, které užíváte
 polštářek, deku do autobusu
 přezůvky do autobusu
Jak se chovat:
 Chovat se tak, abyste neohrozili své zdraví, ani zdraví svých spolužáků
 Poslouchat a plnit pokyny průvodkyně a pedagogického doprovodu a být včas na stanoveném místě
 Dbát zvýšené opatrnosti během jízdy trajektem ( chladno a kluzká podlaha na otevřené horní palubě
lodi, pamatovat si číslo paluby a barvu schodiště, kde jste opouštěli autobus v podpalubí)
 V hostitelských rodinách se chovat slušně, respektovat chod, tradice a zvyky rodiny ( tolerance
nezvyklých jídel, včasné návraty a večerka, žádné alkoholické nápoje! )
 V případě jakéhokoliv vážného problému, který by mohl vzniknout v rodinách okamžitě kontaktovat
průvodkyni a pedagogický doprovod (kontaktní telefonní číslo průvodkyně bude poskytnuto, mít
s sebou mobilní telefon s aktivovaným roamingem).
 Nenavazovat na ulici blízké kontakty s cizími osobami a nikdy nechodit nikam sám!
 V případě nevolnosti či onemocnění kontaktovat pedagogický doprovod.
 Znát adresu a místo své hostitelské rodiny ( pro případ, že by se někdo ztratil, adresu hostitelské rodiny
dostane každý účastník zájezdu před odjezdem).
 Nebrat s sebou žádné cennosti ( zlaté šperky, hodinky…) ani nože, pepřový, či slzný sprej (britské zákony
nedovolují držení jakýchkoliv zbraní na veřejných místech – časté namátkové kontroly při vstupech do
památek).
 Dbát zvýšené opatrnosti a dávat pozor na kapsáře obzvláště v tlačenicích u památek, v obchodech a
obecně na rušnějších místech
 Dbát zvýšené opatrnosti při vystupování z českého autobusu ( v Británii se jezdí vlevo a při vystupování
budete vstupovat do vozovky)
 Při přecházení vozovky se rozhlédněte nejprve doprava - ( na silnicích jsou často na přechodech pro
chodce nápisy, aby věděli, z které strany přijíždí auta: Look Right nebo Look Left ).

Další:
 během zájezdu je možné po celou dobu koupit za CZK u řidičů nealko nápoje - káva, čaj, čokoláda, voda,
limonáda. Dále je možné koupit si párky (doporučujeme objednat si je na poslední den, kdy je zvykem je
uvařit pro celou skupinu a povečeřet je před odjezdem na zpáteční cestu). Cena párků je cca 35,-Kč.

www.zajezdy-skolni.cz

