STUDIJNĚ POZNÁVACÍ POBYT V LONDÝNĚ 6. 9. 2018 - 13. 9. 2018
Studenti Gymnázia Petra Bezruče , F –M
Rámcový program (možnost změn po domluvě)
ČTVRTEK - odjezd linkovým autobusem STUDENT AGENCY
6. 9.
ÚAN F – M stan. č. 1, čas bude upřesněn
PÁTEK
7. 9.

- příjezd do Londýna (asi 11.00 hod. Victoria Coach Stn.)
–ubytování v hotelu, BLUEDAWS PRIVATE HOTEL, 135 Sussex Gardens, Hyde Park, London, W2 2RX
- Greenwich, The Royal Observatory, The National Marine Museum

SOBOTA
8. 9.

- pěšky, prohlídka nejvýznamnějších památek – Kensington Gardens,Albert Memorial,
Harrods,Buckingham Palace, Trafalgar square, Covent Garden, Piccaddily Circus,
(zájemci – Oxford Street, Soho…)

NEDĚLE
9. 9.

- pěšky podél Grand Union Canal kolem Regent’s Park do Camden Town Market
(zájemci – British Museum, National Gallery, Tate Modern Gallery, Regent’s Park ZOO…)

PONDĚLÍ
10. 9.

- objednaný vstup do Westminster Abbey, pěšky Southwark, The Globe, St. Paul’s
Cathedral,(zájemci The Tower, Tower Bridge, The Globe Exhibition…)

ÚTERÝ
11. 9.

- volný program dle zájmů studentů (doporučujeme – Natural History Museum,
Victoria and Albert Museum, National War Museum, Science Museum, …)

STŘEDA
12. 9.

- po snídani odjezd na Victoria Coach Station,
asi 11.00 hod. odjezd do ČR

ČTVRTEK
13. 9.

- kolem poledne příjezd do Frýdku – Místku ‚ ÚAN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………zde odstřihnout……………

Sdělení rodičům – STUDIJNĚ POZNÁVACÍ POBYT V LONDÝNĚ
Beru na vědomí následující a souhlasím s těmito skutečnostmi:
- můj syn/ dcera se zúčastní studijně poznávacího pobytu v Londýně ve dnech 6. 9. – 13. 9. 2018
- dopravu do Londýna a zpět zajišťuje Student Agency
- program pobytu na jednotlivé dny je uveden výše
- kromě aktivit uvedených v programu budou mít studenti možnost pohybovat se po Londýně
samostatně, nikoliv však sami
- po večerce student neopustí hotel
- studenti budou před odjezdem seznámeni se zásadami bezpečného chování
- studenti budou během pobytu povinni dodržovat školní řád, zásady bezpečného chování a pokyny
pedagogického dozoru
- upozorňujeme na ZÁKAZ převážení a požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek
- z finančních prostředků studentů (8 200 Kč na každého studenta) budou hrazeny výdaje na studenta
(doprava, ubytování a snídaně, pojištění, vstup do Westminster Abbey), náklady na pobyt dvou učitelů,
kteří budou vykonávat pedagogický dozor po celou dobu zájezdu
- finanční rezerva, pokud nebude vyčerpána na výdaje pro studenty během pobytu, bude v závěru
pobytu vyplacena studentům v librách
- vyúčtování všech nákladů bude po příjezdu k dispozici u vedoucího zájezdu
Jméno studenta:

Třída:

Podpis studenta:
Podpis rodiče:

Další informace
AUTOBUS
- jedeme linkovým autobusem, je třeba dodržovat pokyny přepravní společnosti
- dodržovat PŘESNĚ čas nástupu do autobusu při přestávkách
- označit zavazadla jmenovkou
- být na zastávce nejméně půl hodiny před odjezdem linky
STORNO
- dle pravidel autobusové dopravy, www.studentagency.cz, jedno zavazadlo
o max. velikosti 25x60x80 cm do 30 kg a jedno příruční zavazadlo. Za nadměrné
zavazadlo je účtován poplatek.
HOTEL
- není možnost vaření
elektrické spotřebiče potřebují adaptér
- nebrat cenné věci, možnost uložení do hotelového sejfu
JÍDLO
- v blízkosti hotelu je supermarket – možnost levnějšího nákupu potravin
KAPESNÉ
- doporučujeme 90 – 120 liber
DOKLADY
- platný pas (s dobou platnosti alespoň do března 2019, xerokopie pasu – pas
necháváme v sejfu), průkaz pojištěnce
LÉKY
- nutno vzít veškeré osobní léky, doporučujeme všem vzít tyto základní léky:
ibuprofen, kapky do očí, náplast na puchýře…
ZÁKAZ
- PŘEVÁŽENÍ a POŽÍVÁNÍ alkoholických nápojů a psychotropních látek
PLATBA

ZÁLOHA

4 000 Kč

DOPLATEK
4 200 Kč
BANKOVNÍ PŘEVOD: č. ú. 5331781/0100,

25. 4. 2018
do 15. 6. 2018

do

VS: rodné číslo, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení studenta
KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Lasotová Renáta + 420 606 205 192
Vrublová Alena +420 604 896 410

do 5. 2. 2018

Přihlašuji svou dceru/syna…………………………………………………………………………………………………………………
Na poznávací zájezd do Londýna ve dnech 6.9. - 13. 9. 2018
Datum narození……………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Číslo pasu……………………………………………..místo vydání……………………………platnost do………………………
Kontakt na zákonného zástupce – mobil. č…………………………………………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna……………………………………………………………………………………………………………………………
Zdravotní omezení ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis rodiče:

