
Základní informace o školním poznávacím zájezdu
do jižní a západní Anglie v květnu 2009

Zajištění zájezdu: Ing. Petr Havel - cestovní kancelář PANGEA, Jablonec nad Nisou
Organizace zájezdu: prof. Lukáš Drbout (kabinet 308, e-mail: drbout@arcig.cz)

Termín: neděle 24. května až neděle 31. května 2009 (8 dní)
Program (trasa): Bruggy (v Belgii), dále lokality v jižní a západní Anglii: Dover, Brighton, 
Portsmouth, Exeter, Dartmoor, Plymouth, Land’s End, Exmoor, Bath, Oxford a Londýn

Cena: 8 100,- Kč za osobu (při 44 platících účastnících a 4 členech pedagogického 
doprovodu včetně zdravotníka); zálohu 2 500,- Kč nutno uhradit bezhotovostně nejpozději 
do čtvrtka 19. února 2009 na účet školy: 304547021/0100, variabilní symbol: 444, zpráva 
pro příjemce:  jméno a příjmení žáka, třída (POZOR: bez řádně vyplněné zprávy pro 
příjemce a variabilního symbolu nelze identifikovat účel platby a jméno žáka!)

V ceně zájezdu je zahrnuto: doprava moderním autobusem s klimatizací a WC, přeprava 
trajektem (za dne) při cestě do Anglie, cesta Eurotunelem (v noci) při cestě zpět do ČR, 5x 
nocleh se snídaní v hotelu (resp. v mládežnické ubytovně - hostelu), služby průvodce a 
poplatek 250,- Kč na osobu za tzv. kompletní pojištění (tj. pojištění léčebných výloh v 
zahraničí, úrazové připojištění, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za 
škodu a pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty)

V ceně zájezdu není zahrnuto: vstupné, výdaje na jídlo během dne a večeře, které lze 
nicméně v některých ubytovnách zajistit za příplatek cca 7,5 libry za večeři a osobu; v 
případě zájmu je nutno večeře objednat a uhradit hotově předem v Kč u prof. Drbouta v 
termínu, který bude (spolu s informacemi o nabízeném menu) upřesněn dva až tři týdny 
před odjezdem, přičemž termín objednání a uhrazení večeří je nutno dodržet, neboť počet 
jednou objednaných a následně uhrazených večeří v Anglii lze jen obtížně měnit

Doporučené kapesné: 30 až 40 liber na vstupy a 20 až 30 liber na jídlo v Anglii, rovněž 
menší obnos v eurech (alespoň 30 euro) na vstupy a jídlo v belgických Bruggách a na 
případný nákup potravin apod. během průjezdu Německem, Belgií a severní Francií

Cestovní doklady: platný občanský průkaz (s tzv. čtecí zónou se strojově čitelnými údaji), 
popř. pas (platnost dokumentu musí být minimálně po dobu pobytu v dané zemi), karta 
zdravotní pojišťovny 

Závazná přihláška na školní poznávací zájezd do jižní a západní Anglie v květnu 2009
(nutno odevzdat prof. Drboutovi v úterý 17. února 2009 nejpozději do 12:00 hod)

Jméno a příjmení žáka (třída)*:   ......................................................................

Datum narození:     ..........................................

Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)*: ......................................................................

*údaje pište hůlkovým písmem    ......................................................................

Tímto závazně přihlašuji svého syna / dceru na školní poznávací zájezd do jižní a západní 
Anglie, který se uskuteční od 24. května do 31. května 2009.

Mám zájem o večeře (za příplatek):  ano / ne

Dne .............................
Podpis zákonného zástupce žáka
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PŘIHLÁŠKA A ÚHRADA ZÁLOHY
NA ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO JIŽNÍ A ZÁPADNÍ ANGLIE V KVĚTNU 2009

Řádně vyplněné závazné přihlášky na tento zájezd nutno odevzdat prof. 
Drboutovi (kabinet 308) v úterý 17. února 2009 nejpozději do 12:00 hod.

Zálohu 2 500,- Kč nutno uhradit bezhotovostně nejpozději do čtvrtka 19. 
února 2009 na účet školy: 304547021/0100, variabilní symbol: 444, zpráva 
pro příjemce:  jméno a příjmení žáka, třída (POZOR: bez řádně vyplněné 
zprávy pro příjemce a variabilního symbolu nelze identifikovat účel platby a 
jméno žáka!)

NEPŘEHLÉDNĚTE: V případě, že nebude řádně vyplněna a včas odevzdána 
závazná přihláška a/nebo včas uhrazena záloha s řádně vyplněnou zprávou 
pro příjemce a variabilním symbolem, je účast na tomto zájezdu vážně 
ohrožena, resp. zcela znemožněna!


