Pokyny pro účastníky sportovního kurzu v Itálii - Gargáno

ODJEZD
2. kurz: pátek 25. 5. 2018 v 8,30
Sraz je v 8,00 před budovou školy.
Maximální čekací doba pro opozdilé je 15 minut.
Před odjezdem všichni odevzdají potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti absolvovat
sportovní kurz a potvrzení o bezinfekčnosti k datu odjezdu.
Obědy ve školní jídelně – protože se kurzu neúčastní kompletní třídy, každý účastník
kurzu si odhlašuje obědy sám.
CESTOVNÍ DOKLADY
Zkontrolujte si platnost svých cestovních dokladů. Občan ČR může cestovat do zemí
Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Doklady by
měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
ORIENTAČNÍ CENY
Platební jednotkou v Itálii je euro (1 € = cca 26 Kč). V České republice lze euro nakoupit v
bankách a směnárnách. V Itálii nelze nikde vyměnit české koruny. Obchody mívají obvykle
otevřeno od 9–20 hodin. Přes poledne má většina obchodů zavřeno (siesta). Orientační ceny:
V obchodech: chléb 3,5 €/kg, 1kg ryb od 6 €, 1,5 l vody 0,30 €, 1 l mléka 1,30 €, jogurt 0,6 €,
máslo 2 €, vejce 1 €, těstoviny 0,60 €, 1 kg zeleniny a ovoce 1–3 €, šunka, sýr 1 kg od 10 €,
kopeček zmrzliny 1 €. V restauracích: káva od 2 €, nealko nápoje 2,5–5 €, pivo 4–7 €, oběd
nebo večeře 12 €, salát 4 €, víno 0,2 l od 6 €, pizza od 5 €, hamburger od 3 €.
VŠEOBECNÉ INFORMACE K PŘEPRAVĚ AUTOBUSEM
Klienti jsou přepravováni autobusy cestovní kanceláře Victoria nebo autobusy smluvních
dopravců. Jedná se o autobusy s plnou výbavou (WC, bar, klimatizace, TV). Během cesty se
konají pravidelné bezpečnostní a hygienické přestávky, kdy je možno v autobuse zakoupit
teplé i studené nápoje za koruny. Do autobusu si účastníci usedají dle zasedacího pořádku –
utvořte dvojici, s kým chcete sedět.
ZAVAZADLA
Každý jednotlivý cestující má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel o celkové hmotnosti
max. 20 kg (přičemž každé jednotlivé zavazadlo nesmí překročit hmotnost 20 kg). Ve
sporných případech týkajících se hmotnosti zavazadla má pracovník CK právo vaše zavazadla
zvážit na kontrolní váze. Za každé zavazadlo, které přesáhne povolenou hmotnost, bude na
místě účtován poplatek 600 Kč.

Tato zavazadla musí být uložena v zavazadlovém prostoru autobusu nebo přívěsu.
Dále může cestující přepravovat jedno příruční zavazadlo o maximální hmotnosti 2 kg a
rozměrech max 20x30x50 cm. Toto zavazadlo je možno vzít si s sebou do autobusu. Všechna
zavazadla musí být označena štítkem se jménem a místem pobytu. Povinností klienta je
dohlížet na svá zavazadla během celé doby přepravy, zejména při přestupech. Dopravce
neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození předmětů uložených v zavazadle, proto si
prosím uložte veškeré cenné, křehké či důležité předměty (doklady, peníze, kreditní karty,
klíče, šperky, videokamery, fotoaparáty, notebooky, dioptrické či sluneční brýle, léky atp.) do
příručního zavazadla. Máte-li odjezdové/příjezdové místo jiné než Brno, počítejte prosím s
přestupní čekací dobou v Brně 0,5–2 hodiny! Na odjezdovém místě v Brně je vám k dispozici
nástěnka s informacemi, do kterého autobusu máte přestoupit, dále toalety, čekárna s
občerstvením a minimarketem, možnost parkování vozidel po dobu zájezdu.
VÝLETY
Zpravidla v příjezdový den večer se koná informační schůzka, kde se dozvíte veškeré
informace o kempu, okolí a nabídce fakultativních výletů: mořské jeskyně 31 €, Vico,
Ischitella - trhy 7 €, Foresta Umbra 3hod/15 € os., atd.
OSTATNÍ










Zapůjčení ložního prádla (250 Kč/os.) si lze připlatit v CK nejpozději 1 den před
odjezdem.
Povinný příplatek za závěrečný úklid nezahrnuje: úklid kuchyňské linky; vynesení
odpadků; vyklizení a odmražení lednice - tyto úkony klienti provádějí sami.
Dodržovat řád kempu a to především noční klid: 23,00–7,00 hod. a hygienu na
sociálních zařízeních.
Dodržovat vnitřní ubytovací řád cestovní kanceláře, na což dohlíží delegát.
Uvnitř jakékoliv ubytovací jednotky je přísně zakázáno kouření, jakož i zacházení s
otevřeným ohněm a používání jakýchkoliv elektrospotřebičů (fény, rychlovarné
konvice).
V Itálii je přísný zákaz kouření na všech uzavřených veřejných místech (bary,
restaurace, úřady).
V Itálii je nutné dodržovat čas siesty (13–16 hod.). V tuto dobu jsou zavřené obchody i
banky.
Mobilhomy a chatky jsou umístěné v přírodě, k čemuž neodmyslitelně patří i výskyt
hmyzu, doporučujeme vzít si s sebou repelent.
V případě různých závad a nedostatků v mobilhomu a chatkách, potřeby výměny
plynové bomby, objednání výletů či jiných požadavků kontaktujte delegáta.

PŘEDÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DEN ODJEZDU
V den odjezdu je nutné opustit ubytovací zařízení nejpozději do 9 hodin. Mobilhome i chatky
musí být předány nepoškozené a připravené dle pokynů delegáta. Odjezd autobusů do ČR je
plánován ve večerních hodinách. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu.
Jaroslav Holešínský, tel.: 603 435 067

