Studijní vzdělávací zájezd do Anglie
Klenoty Anglie: Brighton-Windsor-Cambridge-Stonehenge-Bath-London
Termín: 26. 5. - 31. 5. 2019
Cena: 8250 Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování v hostitelských rodinách v Oxfordu, komplexní pojištění a
stravu)

Třídy: 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
Pořadatel zájezdu: CK Školní zájezdy, s.r.o., Srbská 53a, 61200 Brno, www.skolnizajezdy.cz
Organizátor: Jana Ryšová
Informativní schůzka: 9. 4. 2019 (před hovorovými hodinami) v jídelně školy

Platby:
Cena zájezdu je rozdělena do tří plateb, první platbu odevzdají děti ve škole, další dvě na účet CK Školní zájezdy.
Nezapomeňte uvést rodné číslo jako variabilní symbol, který zároveň slouží k identifikaci plateb. Dodržujte
také termíny splatnosti. Dvě platby určené CK je možné zaplatit i najednou.

Č. účtu – Česká spořitelna, č. ú.: 5364168309/0800
Variabilní symbol: Rodné číslo studenta (deset číslic bez lomítka)
Specifický symbol: 1901006
číslo platby
1. platba (záloha)
2. platba
3. platba

částka
2000 Kč
3250 Kč
3000 Kč

termín splatnosti
20. 10. 2018
20. 1. 2019
20. 3. 2019

způsob platby
ve škole
na účet CK
na účet CK

Cestovní doklady:
• Pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat s platným cestovním pasem nebo s platným
občanským průkazem se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí). Zkontrolujte
platnost dokladů, je nutná platnost 6 měsíců od data konce zájezdu, to znamená, že platnost pasu dítěte musí
být nejméně do 26. 11. 2019. Pokud pas či OP tuto podmínku nesplňuje, je nutné vyřídit nový.
• Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku do 18 let, kteří mají v ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt,
nemusí mít do Velké Británie vízum. Je však třeba, aby si vyřídili speciální formulář "Seznam cestujících na
školní výlet v rámci Evropské Unie", který vydává cizinecká policie v místě bydliště. Na tomto formuláři je
potvrzena účast dotyčného na zájezdu, ředitelem školy a cizineckým úřadem. Tento doklad se předkládá při
hraniční kontrole, jak ve Velké Británii, tak i dalších státech Schengenského prostoru (např. Německo). Je nutné,
aby měl každý žák, kterého se seznam týká, vlastní potvrzený seznam. Tranzitní vízum již nutné není.

Pokud máte o zájezd pro své dítě zájem, prosím vyplňte následující dotazník a pošlete do
školy do 20.10. 2018 spolu se zálohou 2000Kč. Kapacita zájezdu je 42 žáků, tudíž prosím o
včasné přihlášení. Pořadí přihlášených a odevzdaná záloha rozhoduje o účasti na akci. Poté
už jen prosím o zaplacení dvou plateb do požadovaných termínů.
Děkuji Ryšová

Předpokládané platby za vstupy (nejsou v ceně zájezdu):
Sea Life Centre Brighton

£8,50

Royal Pavilion, Brighton

£7,50

King's College, Cambridge

£5,50

Stonehenge

£0

Roman Bath

£8,50

Windsor Castle

£11,50

National Galery, London

£0

London Eye

£18,50

Jízda metrem, London

£4,10

Celkem

£64,10 (tuto částku děti odevzdají až v autobuse)

Alternativně (lze vyměnit za výše uvedené vstupy či individuálně dle časových možností)
British Airways , Brighton

£8,20

Projížďka na lodičkách, Cambridge £9,00
Imperial War Museum

£0,00

Plavba lodí po řece Temži

£8,00

…………………………………………………………………………………………………………………
Dotazník:
Jméno a
příjmení

Věk
k 26. 5.
2019

Státní
příslušnost

Adresa (ulice, Telefon na rodiče
číslo a PSČ)

alergie a závažné
nemoci

matka:

otec:

Zdravotní stav dětí pečlivě vyplňte, nezapomeňte uvést alergie. Tento dotazník slouží jako
podklad pro hostitelské rodiny v Anglii.

