
 

Pokyny k  zájezdu do Osvětimi  

28.2.2023 

   Vážení účastníci zájezdu, v následujících řádcích se dozvíte podrobné informace týkající se 

Vaší cesty a pobytu v Polsku.  V případě, že byste měli ještě další dotazy k tomuto zájezdu, 

nás kontaktujte na emailu info@ckroyal.cz .  

1/ Odjezd:   28.2. 2023 v 5:30 ráno od školy. Sraz účastníků bude 15 minut před odjezdem. 

2/ Doprava:  Dopravu zajišťuje autobusová doprava Klenka.  Autobus je 48místný, vybavený pro 

dálkovou mezinárodní přepravu osob. 

3/ Pasy:   Každý účastník musí mít s sebou platný cestovní pas (minimální platnost do posledního dne 

pobytu v zahraničí) nebo občanský průkaz  (cizí státní příslušníci musí mít s sebou ještě kartičku 

trvalého pobytu).  Platnost pasu/OP musí být tedy minimálně do 28.2.2023. 

4/ Cesta:   Na cestu autobusem je vhodné mít po ruce malé příruční zavazadlo, kde bude mít účastník 

uloženy peníze, doklady, kartičku pojištěnce (originál), léky, občerstvení na cestu, případně psací 

potřeby).  

5/ Měna: V Polsku  se platí zlotym. Vstup do Osvětimi máte v ceně zájezdu. Není tedy potřeba si 

měnit peníze na vstupy. Pokud mají děti k dispozici platební kartu, doporučujeme ji. Pokud ne, 

vyměňte jim prosim cca 50 zlotých (toalety, občerstvení). Ne víc, k nákupům není příležitost- 

V autobuse bude také vybavený bar (teplé a studené nealko), kde si můžete zakoupit občerstvení za 

koruny. 

6/ Program, prostředí, stravování:   Zájezd podléhá programu, který jste obdrželi společně 

s přihláškou. CK si vyhrazuje právo tento program ze závažných důvodů pozměnit.  

7/ Pojištění:   Každý účastník má sjednané základní cestovní pojištění zdravotních výloh od pojišťovny 

Union (balík B) do výše 100 000 Eur + pojištění ztráty zavazadel a dokladů + pojištění odpovědnosti za 

škodu + pojištění storno zájezdu + pojištění úrazu.  Pojištění bude platit ve dnech zájezdu, tedy 

28.2.2023. Je nutné, aby účastník zájezdu vezl s sebou také originál kartičky zdravotního pojištění, 

které má v České republice. Pojistnou smlouvu dostane vedoucí zájezdu v autobuse.  

8/ Návrat:   Předpokládaný příjezd je okolo 22:00 večer. Vše závisí na dopravní situaci. Berte tedy čas 

pouze orientačně. 

10/ Covidová opatření: V současné době nevyžaduje Polsko žádná opatření pro cestování nebo 

ubytování. Na některých veřejných místech je povinnost nosit roušky nebo respirátor. Prosím mějte 

je s sebou k dispozici.  
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Dále také upozorňujeme, že veškerá pravidla pro cestování jsou platná k dnešnímu dni (24.1. 2023) a 

mohou se kdykoliv změnit. Prosím zkontrolujte si počátkem září stránky MZV, zda nedošlo k nějakým 

změnám (např. povinnost testů, zavedení roušek atp.) 

Šťastnou cestu Vám přeje kolektiv CK Royal. 

 

 

 


