
Milí rodiče, 
zdravím vás po prázdninách a doufám, že si je s vašimi dětmi ještě trochu prodloužíme pobytem  
v Brightonu. 

 
Obdržela jsem informace, co se týče odjezdu, pokynů, které od vás potřebuji pozorně s dětmi projít, 
podepsat, vyplnit. Informační schůzka s dětmi se koná ve středu 4.9 o velké přestávce v čítárně, kde 
jim předám vytištěné dokumenty a info v deskách - POKYNY, CENY VSTUPŮ, BEZINFEKČNOST, 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Zároveň dětem představím mojí kolegyni asistentku paní Lenku 
Dvořákovou, která s námi jede jako zdravotnice. 
 
Prosím PODEPSAT - bezpečnostní pokyny jeden list A4 (odevzdat ve škole do pátku 6.9) 
Prosím OKOPÍROVAT - cestovní pas (odevzdat ve škole do pátku 6.9) 
 
Prosím VYPLNIT - bezinfekčnost (vybírám u autobusu) 
Prosím aby si vaše dítě ZAPAMATOVALO své tel. číslo (zapíši si v autobuse) 
 
 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – v roce 2017 byla ukončena platnost papírových bankovek v hodnotě 5 GBP, 
v oběhu zůstávají pouze nové plastové bankovky. V roce 2018 skončila platnost papírové 10 GBP 
bankovky, kterou rovněž nahrazuje plastová bankovka. Také byly zrušeny staré mince v hodnotě 
1GBP, nahrazeny jsou novou mincí ve stejné hodnotě. 

Dále Vás informuji o typu přepravy přes kanál La Manche, kdy z kapacitních a organizačních důvodů 
je možné realizovat cestu pouze tunelem. 
 
Dovoluji si vám doporučit provedení registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR 
při cestách do zahraničí, provozovaném MZV ČR) na období konání zájezdu pro vaše dítě. Cestovní 
kancelář je v systému registrována a využívá všechny dostupné informace k zajištění hladkého a 
bezpečného průběhu zájezdu.  
 
Prosím zdůrazněte dětem, aby si nic nezapomněli ani v rodinách, ani ve škole, ani v autobuse. CK 
nenese odpovědnost za vrácení zapomenutých předmětů (hlavně mobily, fotoaparáty, oblečení, boty 
atd.) a i když se samozřejmě snaží při vrácení věcí spolupracovat, ne vždy se to podaří. Děkuje za 
pochopení. 

V případě, že by se někdo odhlásil ze zdravotních důvodů, má nárok na náhradu 80 % stornopoplatků 
pojišťovnou. Je však nezbytné toto storno nahlásit ještě před odjezdem, a to písemně nebo emailem. 
V opačném případě pojišťovna nárok na proplacení storna neuzná. Následně účastník doloží vyjádření 
ošetřujícího lékaře doporučující necestovat a s uvedením konkrétní diagnózy vč. číselného kódu. Při 
vyřízení takové pojistné události Vám CK samozřejmě poskytneme pomoc. 
 
Pokud máte jakýkoliv dotaz, prosbu, neváhejte mě kontaktovat přes Bakaláře. 
 

S pozdravem 

Lucie Wladařová  


