
Wycieczka edukacyjna do Wielkiej Brytanii 10. - 15. 6. 2019 

Szanowni Rodzice, 

w związku ze zbliżającym się wyjazdem Waszego dziecka (imię i nazwisko)……………………………… przypominam następujące 

informacje: 

Dziecko musi mieć przy sobie: 

- paszport ważny jeszcze 6 miesięcy po powrocie z wycieczki lub dowód osobisty 

- karteczkę zdrowotnego ubezpieczenia (np. VZP) 

- 75 funtów na wstępy do obiektów 

- kieszonkowe w funtach (wymiana pieniędzy na miejscu nie będzie możliwa), wysokość jest całkowicie w kompetencji 

rodziców 

- kilka drobnych EUR na ubikacje podczas podróży 

- CZK na ewentualne zakupienie napoju od kierowców autobusu 

 

Oprócz tego dziecko musi mieć: 

- torba podróżna większa “na wszystko” oraz mniejszy plecak (ewent. torba na ramię…) jako bagaż podręczny na 

drobne rzeczy podczas zwiedzania (w tym na paczkę z jedzeniem, napój, parasol, pieniądze) 

- pigułki przeciwko chorobie lokomocyjnej 

- odpowiednie ubranie (trzeba wziąć pod uwagę długą podróż w autobusie, na miejscu pogodę słoneczną i deszczową, 

konieczność zmiany ubrania “do kolacji” w rodzinie) 

- odpowiednie obuwie z uwzględnieniem możliwości deszczu, ale też i słonecznej pogody. Konieczne są papucie. 

- peleryna lub parasol 

- piżama, higiena osobista, ręcznik 

- polecam coś do przykrycia w nocy w autobusie i coś pod głowę do drzemki podczas podróży 

- polecam zakupienie “zmiennika” brytyjskiego gniazdka sieci elektrycznej na nasze gniazdko (można zakupić w 

sklepach elektro) - potrzebne jest do naszych ładowarek, ewentualnie suszarek włosów itp. 

 

Informacje o posiłkach: 

- rodziny w Anglii zapewniają ciepłe kolacje i śniadanie w miejscu zakwaterowania oraz “paczkę obiadową” dla dziecka 

łącznie z napojem na cały dzień. Chodzi o coś  podobnego do naszego drugiego śniadania. 

- UWAGA! Dziecko otrzymuje pierwszy posiłek dopiero drugiego dnia wieczorem (ciepła kolacja). Trzeba wyposażyć 

dziecko w odpowiednią ilość i jakość jedzenia i picia na drogę. 

- ostatni posiłek w rodzinie przed powrotem do domu to śniadanie  oraz paczka obiadowa jeden dzień przed powrotem 

do RC. Tego dnia wieczorem bywa też możliwość zakupienia ciepłych parówek u naszych kierowców. 

 

W ramach opłaty za wycieczkę dziecko jest ubezpieczone według dołączonej dokumentacji. Ewentualne dodatkowe 

ubezpieczenie jest w kompetencji rodziców.  

 

Drobny podarunek dla rodziny jest mile widziany, ale nie jest konieczny. W żadnym wypadku nie może to być alkohol. 

Odpowiednie jest coś, co dotyczy naszego kraju lub regionu. Polecam widokówki, też ulotki informacyjne o naszym mieście i 

regionie, które często są też i w języku angielskim - może to być dobrym tematem konwersacyjnym z miejscową rodziną. 

 

Dokładny czas odjazdu oraz kontakt do rodziny, w której będzie zakwaterowane Wasze dziecko, otrzymają Państwo kilka dni 

przed odjazdem. 

Chętnie odpowiem Państwu na jakiekolwiek dalsze pytania: pekala@zsptesin.cz 

                                                                                               Helena Pękała, koordynatorka wycieczki  

 

Proszę oddać podpisane do gabinetu języków obcych do 27 maja 2019 

                                                                                              podpis rodziców: ……………………………………. 
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