
CK Arundel – zájezd Anglie podzim 2022 
WORTHING a okolí ve dnech 17. - 23. 09. 2022 

CENA: 12.483kč 

URČENO pro AKTUÁLNÍ 6. třídy 
Základní informace:  

Informace o zájezdu, rámcovém programu + informace o pojištění A30 PANDEMIC naleznete na www stránkách školy. Informace 

o pořádající CK můžete nalézt na www.arundel.cz . Další informace o přesném termínu odjezdu, potřebných dokladech atd. 

budou upřesněny na info schůzce na začátku září (předpokládaný termín mezi 5. – 8.  9. 2022). Přesný datum bude oznámen na 

konci srpna. 

 

Distribuce přihlášek: 

Maximální počet dětí je 53!!! Přihlášky + základní informace jsou vyvěšeny na školních webových stránkách. V případě, že žák 

nemá možnost přihlášku doma vytisknout, bude mu samozřejmě na vyžádání poskytnuta panem učitelem Supekem ve třídě 1O1 

školy. Systém přihlašování je jednoduchý – kdo dřív přijde s vyplněnou závaznou přihláškou, ten jede. Za závaznou přihlášku 

bude považováno rodiči vyplněné a podepsané potvrzení (viz. níže) o účasti dítěte. Svým podpisem zároveň rodič potvrzuje 

souhlas s případnými storno podmínkami cestovní kanceláře v případě, že by dané storno nepokrývalo pojištění zájezdu (viz. 

informace k pojištění A30 Pandemic + případně na webových stránkách CK Arundel). 

 

Systém přihlašování: 

Řádně vyplněná potvrzení se budou odevzdávat do rukou POUZE panu učiteli JAROSLAVU SUPEKOVI (třída č. 101) 

termín uzavření přihlášek je STŘEDA 30. 3. 2022 (samozřejmě bude-li počet žáků naplněn dříve může se tento termín zkrátit). 

 

Systém placeni: 

JEDINÁ možná PLATBA tohoto zájezdu bude možná BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na ŠKOLNÍ ÚČET!!!! 

Pokyny k platbě budou individuálně rozeslány po ukončení přihlašování = počátkem měsíce dubna 2022!! 

 

V případě jakýchkoli upřesňujících informací mě můžete kontaktovat na email jaroslav.supek@zsemydestinnove.cz  

popř. telefonicky +420 608 982 953 Jaroslav Supek 

 

Pozn: pro žáky bude zažádáno o grantovou podporu u OÚ m. č. Praha 6. Očekávaná výše této podpory je 5.000Kč. Udělení dané 

podpory je čistě v kompetenci a na rozhodnutí OÚ Prahy 6  

 

Děti a nezletilí mladší 18 let nemusí být aktuálně povinně naočkovaní    
a po vstupu na území VB nemusí podstupovat žádné testování ani 
samoizolaci.  Ke vstupu na území VB je bezpodmínečně nutný platný 
pas s platností pasu min. 3 měsíční platností po návratu!!!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazně přihlašuji svoji DCERU / SYNA na zájezd do Londýna ve dnech 17. – 23. 09. 2022 

 

JMÉNO ŽÁKA + třída: 

dostupný telefonický kontakt: 

email: 

číslo bankovního účtu (pro zaslání dotace): 

ALERGIE + pravidelné léky: 

 

PODPIS: 
 

http://www.arundel.cz/
mailto:jaroslav.supek@zsemydestinnove.cz

