SŠ REKLAMNÍ MICHAEL S.R.O.
MACHKOVA 1646
PRAHA

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO ITÁLIE V TERMÍNU 21. – 27. 10. 2021
1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 21. 10. 2021 v 11:40 hod. před budovou školy SŠ reklamní MICHAEL,
Machkova 1646, Praha. Odjezd ve 12:00 hod. směr Itálie.
2.

Průvodkyní zájezdu je Alice Urbanová.

3. Doprava je zajištěna autobusem společnosti CrossEurope, kde je cestujícím k dispozici 53 míst. Autobus je
vybaven: TV, DVD, USB, toaleta, bufet (ke koupi teplé a studené nealkoholické nápoje), klimatizace, bezpečnostní
pásy na všech sedadlech.
4. Ubytování a strava je zajištěno následovně:
•
22. 10. – 23. 10. 2021 (1 noc)
ubytování (2 -4 lůžkové pokoje) se snídaní
adresa: Hotel Atlantic***, Via Leonardo Mazzella, n. 28, 80077 Ischia

Na místě se v hotovosti hradí pobytová taxa ve výši EUR 2,00/osoba/noc a vratná kauce EUR 10,00/osoba.
•
23. 10. – 24. 10. 2021 (1 noc)
ubytování (2-4 lůžkové pokoje) se snídaní
adresa: Hotel La Lanterna***, Corso Europa 534, 80010 Villaricca
•
24. 10. – 26. 10. 2021 (2 noci)
ubytování (2-4 lůžkové pokoje) se snídaní
adresa: Hotel Roma Domus****, Via Provenciale km 3,00, 00060 Ponzano Romano
5. Návrat ze zájezdu se předpokládá v dopoledních hodinách (cca 12:00 hod.) dne 27. 10. 2021, na místo odjezdu
ke škole v Praze.
6. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou:
povinné
- platný cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním pasem, v případě cesty do zemí Evropské unie lze jako
cestovní doklad použít platný občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu
mimo území ČR.
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
- kapesné cca EUR 120,- (očkovaní/uzdravení)/cca EUR 170,- (testovaní) na úhradu poplatků za vstupné, místní
dopravu, turistické taxy a drobných výdajů (toalety); další kapesné ve výši dle uvážení rodičů/účastníka
- respirátory
- Pro vstup občanů ČR do země je potřeba doložit platný EU certifikát (v angličtině, italštině, španělštině nebo
francouzštině) o ukončeném očkování (očkovací cyklus ukončen alespoň před 14 dny), negativním provedeném testu
(PCR nebo antigenní test provedený výtěrem z nosohltanu, ne ze slin, max. 48 hodin starý – nutná platnost min. do
22. 10. 2021 – 19:00) nebo prodělané nemoci (max. 180 dní od prvního pozitivního testu). Dále je před vstupem na
území Itálie potřeba vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář (PLF formulář). Tento formulář je k dispozici na
adrese https://app.euplf.eu/#/. Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející
dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst
pobytu v Itálii. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na
vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také
jako individuální QR kód.
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Pro dálkovou přepravu a vstup do vnitřních prostor restaurací, muzeí, památek, zábavních parků atp. je třeba taktéž
doložit EU certifikát (očkování, negativní test starý max. 48 hodin nebo prodělaná nemoc). Nošení roušek je povinné v
uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukům osob.
Po příjezdu do ČR je každý cestující povinen vyplnit příjezdový formulář a do 5 dní po příjezdu podstoupit antigenní
nebo RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu není nutná samoizolace. Výjimku
z povinnosti podstoupit test mají osoby plně naočkované a osoby, které prodělaly covid-19 v posledních 6 měsících.
Prosíme o pochopení, že veškeré uvedené skutečnosti se mohou měnit v závislosti na aktuálních a mimořádných
opatřeních v obou zemích a je tak třeba se řídit aktuálními nařízeními platnými pro den odjezdu.
a dále
- jídlo a nápoje na cestu, případně trvanlivé potraviny na zájezd (zajištěná strava viz bod 4)
- oblečení dle počasí, dva páry pevných bot
- deštník nebo pláštěnka
- polštářek/deku na cestu autobusem
- toaletní potřeby a ručník
- pravidelně užívané léky a základní léky pro event. nachlazení, nevolnost, zažívací potíže apod.
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby
- cca CZK 200,- na zakoupení občerstvení v autobusu (teplé a studené nealkoholické nápoje)
- 2 zavazadla: menší příruční zavazadlo/batůžek s jídlem, hygienickými potřebami, doklady, penězi a psacími
potřebami + kufr/cestovní taška
7. Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního pojištění, které poskytuje ČSOB Pojišťovna, a. s.
Zahrnuto je pojištění léčebných výloh i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění zavazadel a
pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů. Kartu pojištění obdrží každý účastník v autobuse od průvodce zájezdu.
V Brně, dne 14. 10. 2021
zpracovala Zapletalová Jitka
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